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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a integração de migrantes, o impacto sobre o mercado do trabalho e a dimensão 
externa da UE em matéria de coordenação da segurança social (2012/2131(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de março de 2012, sobre a dimensão 
externa da UE em matéria de coordenação da segurança social (COM(2012)0153),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de novembro de 2011, sobre a 
abordagem global para a migração e a mobilidade (COM(2011)0743),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de julho de 2011, sobre a agenda 
europeia para a integração dos nacionais de países terceiros (COM(2011)0455), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de abril de 2012, sobre uma 
recuperação geradora de emprego (COM(2012)0173),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 22 de fevereiro de 
2012, sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Agenda europeia para a 
integração dos nacionais de países terceiros (SOC/427),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 16 de fevereiro de 2012, sobre a 
nova agenda europeia para a integração,

– Tendo em conta o Relatório Conjunto sobre o Emprego 2012, de 20 de fevereiro de 2012,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 5 de dezembro de 2011, sobre os resultados 
obtidos e os aspetos qualitativos e quantitativos da execução do Fundo Europeu para a 
Integração de Nacionais de Países Terceiros no período 2007–2009 (COM(2011)0847),

– Tendo em conta o relatório sucinto «Sixth meeting of the European Integration Forum: 
The involvement of countries of origin in the integration process», Bruxelas, 9 e 10 de 
novembro de 2011,

– Tendo em conta o estudo «The integration of migrants and its effects on the labour 
market», Parlamento Europeu, 2011,

– Tendo em conta o estudo «EMN Synthesis Report: Satisfying Labour Demand through 
Migration», Parlamento Europeu, 2011,

– Tendo em conta o estudo «Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration», 
OIM e Gallup, 2011,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 4 de maio de 2010, sobre a integração 
enquanto elemento motor do desenvolvimento e da coesão social,
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– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 17 de março de 
2010, sobre «A integração dos trabalhadores imigrantes» (SOC/364),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 17 de fevereiro de 
2010, sobre «Integração e agenda social» (SOC/362),

– Tendo em conta o Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos, de 10 e 11 de dezembro de 2009

– Tendo em conta a Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de 
junho de 2009 que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os 
empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular1,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/50/CE do Conselho de 25 de maio de 2009 relativa às 
condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 
emprego altamente qualificado («Cartão Azul»),2,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 2008, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para 
o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de janeiro de 2009, sobre a situação dos direitos 
fundamentais na União Europeia 2004–20084,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de maio de 2007, relativa à migração 
circular e às parcerias para a mobilidade entre a União Europeia e países terceiros 
(COM(2007)0248),

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de julho de 2006 sobre estratégias e meios de 
integração dos imigrantes da União Europeia5,

– Tendo em conta a Diretiva 2005/71/CE do Conselho, de 12 de outubro de 2005, relativa a 
um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de 
investigação científica6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 1 de setembro de 2005 intitulada 
«Agenda Comum para a Integração - Enquadramento para a integração de nacionais de 
países terceiros na União Europeia» (COM(2005)0389),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 10 de maio de 2005 intitulada «Programa 
da Haia: dez prioridades para os próximos cinco anos - Parceria para a renovação europeia 
no domínio da liberdade, segurança e justiça» (COM(2005)0184),

                                               
1 JO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
2 JO L 155 de 18.6.2009, p. 17.
3 JO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
4 Textos aprovados, P6_TA(2009)0019.
5 Textos aprovados, P6_TA(2006)0318.
6 JO L 289 de 3.11.2005, p. 15.
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– Tendo em conta as Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 19 de novembro de 2004, sobre os princípios 
básicos comuns para a política de integração dos imigrantes na União Europeia,

– Tendo em conta o Programa de Tampere, de 15 e 16 de outubro de 1999,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional1,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 883/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social3,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 24 de novembro de 2010 que torna extensivos o Regulamento (CE) n.º 
883/2004 e o Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos nacionais de países terceiros que ainda 
não estejam abrangidos por esses regulamentos por razões exclusivas de nacionalidade4,

– Tendo em conta as propostas da Comissão, de 30 de março de 2012, relativas à 
coordenação dos sistemas de segurança social (COM(2012)0156), COM(2012)0157, 
COM(2012)0158 e COM(2012)0152),

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu nos processos C-214/94, C-
112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 e C-60/93,

– Tendo em conta os artigos 48.º, 78.º, 79.º e 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, da Comissão 
dos Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento bem como da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

A. Considerando que a população ativa europeia decrescerá a partir de 2012 e que, sem 
imigração, perderá 14 milhões de pessoas nos próximos dez anos;

B. Considerando que, apesar de uma taxa de desemprego na UE de aproximadamente 10 % 
(23,8 milhões), esta escassez de mão de obra qualificada já é visível e que ainda 

                                               
1 JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

3JO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 344 de 29.12.2010, p. 1.
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aumentará nos próximos anos e que, por exemplo, em 2015, estarão vagos entre 380 000 e 
700 000 postos de trabalho na área das TI;

C. Considerando que a UE pode contar com um fluxo contínuo de migrantes, mas que se 
encontra na competição global pelo talento;

D. Considerando que o caráter atrativo da Europa também depende de uma entrada ativa no 
mercado de trabalho, de uma integração bem-sucedida, de uma educação e formação com 
êxito de alunos oriundos da imigração e da eliminação de obstáculos administrativos; 

E. Considerando que os números do Gallup World Poll de 2011 mostram que o dobro dos 
potenciais migrantes em todo o mundo indica que preferiria abandonar temporariamente o 
seu país para trabalhar a emigrar permanentemente para outro país;

F. Considerando que o emprego é a chave para o êxito da integração;

G. Considerando que se estima que entre 1,9 e 3,8 milhões de imigrantes vivam e trabalhem 
ilegalmente na UE;

H. Considerando que, desde 2000, a criação de cerca de um quarto dos novos postos de 
trabalho foi permitida pela contribuição de imigrantes;

I. Considerando que os alunos oriundos da imigração ainda são prejudicados no sistema de 
educação e que abandonam mais frequentemente instituições de ensino sem terem um 
diploma;

J. Considerando que a globalização económica anda de mãos dadas com a globalização 
social e que tal tem impacto, sobretudo, sobre a coordenação externa da segurança social 
para os nacionais da UE e de países terceiros;

K. Considerando que será impossível que cada Estado-Membro celebre acordos bilaterais e 
recíprocos relativos à segurança social com todos os países terceiros e que tal projeto 
resultaria num sistema fragmentado com desigualdade de tratamento entre cidadãos da 
UE, e considerando que, por este motivo, é necessária uma atuação ao nível europeu;

L. Considerando que a integração de nacionais de países terceiros no mercado do trabalho e 
que a consequente integração geral está distribuída por múltiplas direções gerais da 
Comissão e pelo Serviço Europeu para a Ação Externa; 

1. Sublinha que a integração no mercado do trabalho e na sociedade exige um empenho 
bilateral, especialmente na aquisição da língua, no conhecimento do direito e do sistema 
político, de costumes e tradições e na interação social no país de acolhimento;

2. Considera que a política e as medidas de integração dos Estados-Membros devem ser mais 
diferenciadas e adaptadas e de maior qualidade, sendo necessária, sobretudo, uma 
diferenciação entre os diversos grupos-alvo, por exemplo, trabalhadores altamente 
qualificados e pouco qualificados, cidadãos da UE e nacionais de países terceiros, 
migrantes com e sem oferta de trabalho, etc.; 

3. Insta, por conseguinte, a que se opte, ao nível local, nacional e europeu, por uma 
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abordagem global, equiparável à integração da perspetiva de género; urge, deste modo, à 
introdução do princípio de integration mainstreaming, no qual as questões da integração 
são consideradas em todos os instrumentos políticos, legislativos e financeiros; exorta, por 
conseguinte, a Comissão a criar um grupo interserviços para a integração que se ocupe das 
questões da integração, migração (laboral) e integração no mercado laboral e que abranja 
todas as direções pertinentes e o Serviço Europeu para a Ação Externa;

4. Sublinha a responsabilidade dos países de origem relativamente à integração no mercado 
laboral através de cursos de língua e preparação, informações, contactos sobre a diáspora 
ou serviços das embaixadas sedeadas no país de acolhimento;

5. Insta a que os programas de língua e integração transmitam a História, os valores e os 
princípios da democracia europeia e do Estado de Direito, salientando o papel da mulher, 
os direitos das minorias e os direitos LGBT;

6. Exorta os Estados-Membros a facilitarem o acesso ao mercado laboral nacional aos seus 
estudantes estrangeiros, dado que estes já se integraram graças à vida no país de 
acolhimento, aos conhecimentos linguísticos e ao diploma nacional; realça igualmente 
que, também do ponto de vista económico, é desfavorável para a UE desperdiçar os 
investimentos efetuados nos licenciados pelo facto de estes não poderem aceitar um posto 
de trabalho na UE;

7. Exorta a Comissão a desenvolver e introduzir um sistema de pontos europeu comum, 
guiado por critérios, no qual os Estados-Membros possam participar voluntariamente; nota 
que este sistema deve poder ser ajustado às condições do mercado laboral para facilitar a 
imigração de trabalhadores especializados que sejam necessários com urgência;

8. Exorta a Comissão a refletir, em ligação com o sistema de pontos mencionado supra, 
sobre o desenvolvimento de uma plataforma internacional na EURES para perfis 
profissionais e de competências normalizados, para, deste modo, facilitar a candidatura e a 
comparação de migrantes à procura de trabalho;

9. Sublinha o caráter atrativo e a simplificação para nacionais qualificados de países 
terceiros possibilitados pela participação de um Estado-Membro no sistema de pontos 
mencionado supra; 

10. Sublinha a importância da migração qualificada, em função da procura, e insta a que a 
Comissão e os Estados-Membros, juntamente com as suas regiões e cidades, introduzam 
uma coordenação europeia comum com vista à identificação das necessidades na procura 
de trabalhadores, a fim de controlar melhor a migração laboral;

11. Recomenda que este sistema preveja, no mínimo, uma lista de profissões deficitárias e 
uma análise da procura com base nos dados das entidades empregadoras;

12. Exorta os Estados-Membros, apesar e devido à escassez contínua de trabalhadores 
especializados, a terem presente a mobilidade interna da UE e, neste sentido, a também 
darem primazia à candidatura e à integração de cidadãos da UE de outros Estados-
Membros;
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13. Insta a que os migrantes usufruam de um acesso facilitado ao mercado laboral e a que 
possam contar com o reconhecimento e a validação célere e económica dos seus diplomas, 
qualificações e competências; 

14. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a conjugarem, na medida do possível, a política 
de refugiados e de mercado de trabalho e a permitirem o acesso dos requerentes de 
proteção, o mais rapidamente possível, ao mercado laboral;

15. Insta a que os migrantes sejam preparados para o mercado laboral nacional logo no início 
da sua estadia; realça, neste contexto, as boas práticas na área da integração no mercado 
de trabalho, por exemplo, a tutoria para migrantes, os pilotos da integração e «migrantes 
para migrantes»;

16. Convida os Estados-Membros a intercambiarem e desenvolverem boas práticas na 
promoção da diversidade no local de trabalho, por exemplo, formação, apoio ao 
lançamento de empresas, programas de integração, trabalho subsidiado, grupos de foco, 
planos de diversificação, acompanhamento individual, formação linguística e de 
competências e campanhas de antidiscriminação;

17. Reconhece o potencial de a migração (laboral) circular resultar numa situação triplamente 
vantajosa, em que o migrante, o país de acolhimento e o país de origem beneficiam, 
exortando os Estados-Membros a abrirem-se a esta forma da migração;

18. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação com países terceiros 
na área da migração circular e a integrarem-na em negociações e acordos, especialmente 
na «abordagem global para a migração e a mobilidade» e nos «diálogos de migração e 
mobilidade» decorrentes e nas parcerias de mobilidade;

19. Insta à promoção de estratégias inteligentes para a migração circular que tragam consigo 
os recursos e as garantias e condições jurídicas necessárias para criar postos de trabalho 
seguros e impedir a imigração ilegal;

20. Sublinha que a formação linguística e de competências antes da entrada no país de 
acolhimento e a preparação para o regresso são úteis e recorda a possibilidade de 
criação de pre-departure desks (gabinetes de preparação para a emigração) no país de 
origem e no país de acolhimento; 

21. Exorta, neste sentido, a Comissão a reforçar as ligações entre procura de trabalhadores, 
migração circular, política de desenvolvimento e política externa e a tratá-las como 
prioritárias; 

22. Realça que muitos potenciais migrantes têm de fazer face a longos tempos de espera no 
posto consular dos Estados-Membros, o que torna extremamente difícil uma transmissão 
atempada, fiável e fluida numa relação de trabalho circular; exorta, por conseguinte, a 
Comissão e os Estados-Membros a refletirem mais intensamente sobre a criação de um 
serviço consular europeu comum nas delegações da UE;

23. Exorta os Estados-Membros a possibilitar às pessoas sem papéis, que consigam ganhar o 
seu sustento através do emprego, uma via para a legalidade;
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24. Acolhe os atuais acordos da UE sobre a coordenação dos sistemas de segurança social; 

25. Acolhe, neste contexto, o Acordo Ibero-americano sobre segurança social e incita à 
criação da possibilidade de outros Estados-Membros, além de Portugal e Espanha, 
poderem entrar neste acordo como forma de plataforma da coordenação europeia;

26. Realça que, com a aprovação do Regulamento (UE) n.º 1231/2010, se obteve uma 
expansão dos direitos baseados no Regulamento (CE) n.º 883/2004 aos nacionais de 
países terceiros, mas que estes direitos só podem ser reivindicados no caso de atividade 
transfronteiriça na UE, o que exclui a maioria dos nacionais de países terceiros;

27. Sublinha que os direitos dos cidadãos da UE também têm de ser protegidos no exterior da 
UE e quando estes trabalham ou trabalharam em países terceiros;

28. Insta, por conseguinte, à abordagem uniforme e recíproca da UE para a coordenação da 
segurança social face a países terceiros, que abranja todos os cidadãos da UE e nacionais 
de países terceiros;

29. Incita, neste contexto, à consideração de um «28.º regime» facultativo, voluntário e 
superior para imigrantes e cidadãos da UE em outros Estados da UE; 

30. Sublinha que o caráter atrativo do mercado laboral europeu também depende do facto de 
os direitos sociais e à pensão serem transponíveis e de manterem a validade no caso de 
eventual regresso;

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité das Regiões, e ao Comité Económico e Social Europeu, bem como aos 
parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia encontra-se numa cesura político-laboral. Desde 2012, a população ativa 
está a decrescer pela primeira vez em tempo de paz nos séculos XX e XXI e, sem o aumento 
da imigração, perderá mais 14 milhões de pessoas nos próximos dez anos.

Este facto não só tem um impacto negativo sobre o equilíbrio dos sistemas de pensões 
europeus, como também provoca, a curto e médio prazo, escassez de mão de obra. Esta –
apesar de uma taxa de desemprego na UE de aproximadamente 10 % (23,8 milhões) – já é 
visível e ainda aumentará nos próximos anos. Por exemplo, em 2015, estarão vagos, em toda a 
Europa, entre 380 000 e 700 000 postos de trabalho na área das TI.

A imigração qualificada é uma solução importante para o duplo dilema do recuo da população 
ativa e da escassez de mão de obra. Os cidadãos europeus já perceberam isto, sendo que as 
sondagens do Eurobarómetro indicam que 70 % destes consideram os imigrantes necessários 
para a economia europeia. 

Contudo, também é evidente que a imigração sem estratégia provoca dificuldades e coloca em 
risco a competitividade da UE. A UE tem de se afirmar na competição global pelo talento. O 
objetivo dos Estados-Membros tem de ser uma política de imigração qualitativa e não 
quantitativa. Hoje, já é claro que a imigração de trabalhadores altamente qualificados será um 
desafio. A integração de outros cidadãos da UE e nacionais de países terceiros oriundos da 
imigração será a questão social do nosso tempo.

Mas é precisamente aí que está o busílis, até hoje. Durante muito tempo, os Estados-Membros 
deixaram que a imigração acontecesse sem uma estratégia clara, algo frustrante tanto para o 
país de acolhimento como, sobretudo, para os imigrantes. Hoje, os imigrantes são afetados 
com muito maior frequência pelo desemprego, skills mismatch (disparidade entre a oferta e a 
procura de qualificações), pelo trabalho de baixa remuneração ou pela interrupção dos estudos 
do que os cidadãos locais. Por exemplo, a taxa de emprego de nacionais de países terceiros 
entre 20 e 64 anos situa-se, na média da UE, 10 pontos percentuais abaixo da taxa da 
população local.

No entanto, nunca é de mais realçar o contributo dos imigrantes para a nossa sociedade. 
Desde 2000, cerca de um quarto dos postos de trabalho novos foi criado através da 
contribuição de imigrantes. Em 2011, viviam, nos 27 Estados-Membros da UE, 48,9 milhões 
de pessoas nascidas no estrangeiro (9,7 % da população total da UE).

Por conseguinte, é necessário, simultaneamente, integrar a posteriori quem já imigrou e 
controlar os atuais imigrantes, o que só pode ter êxito quando a Europa se afirmar como um 
continente com uma cultura de acolhimento, sem lugar para a exclusão social, o racismo e a 
discriminação.

Também deve ser claro que o emprego é a chave para o êxito da integração.

A relatora ambiciona, consequentemente, uma política de integração mais diferenciada e 
adaptada dos Estados-Membros, com uma maior qualidade, realçando, em particular, a 
importância da diferenciação entre os grupos-alvo.
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 Deve selecionar-se uma abordagem global ao nível local, nacional e europeu para as questões 
da integração e estas devem ser consideradas em todos os instrumentos políticos, legislativos 
e financeiros (integration mainstreaming). 

Assim, as atuais medidas da Comissão devem ser agrupadas e comunicadas de uma melhor 
forma. Um primeiro passo neste sentido seria a criação de um grupo interserviços para a 
integração que se ocupasse das questões da integração, migração (laboral) e integração no 
mercado laboral e que abrangesse todas as direções pertinentes e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa.

Adicionalmente, é necessário criar uma rede de integração dos órgãos de poder local e 
regional que vincule, da base para o topo, todos os atores sociais ao nível local na promoção 
da integração.

Para promover a migração em função da procura, a relatora insta a que a Comissão e os 
Estados-Membros, juntamente com as suas regiões e cidades, introduzam um sistema europeu 
comum com vista à determinação da procura de trabalhadores, a fim de registar e controlar 
melhor a migração laboral.

A Comissão deverá introduzir um sistema de pontos europeu voluntário, guiado por critérios. 
Os Estados-Membros poderiam, não tendo um sistema de pontos próprio, participar no 
sistema europeu e, assim, complementar e melhorar a sua própria política de imigração 
nacional com este instrumento. Este sistema deve poder ser ajustado às condições do mercado 
laboral para facilitar a imigração de trabalhadores especializados que sejam necessários com 
urgência. 

Os migrantes devem usufruir de um acesso facilitado ao mercado laboral e contar com o 
reconhecimento e a validação célere e económica dos seus diplomas, qualificações e 
competências.

Além disso, a Comissão deve elaborar um catálogo de competências internacional com perfis 
profissionais e de capacidades normalizados, para facilitar a candidatura e a comparação de 
migrantes à procura de trabalho. 

Além disso, a migração circular representa mais um modelo promissor. A migração circular 
pode e deve resultar numa situação triplamente vantajosa de que o migrante, o país de 
acolhimento e o país de origem beneficiam.

Por este motivo, a Comissão e os Estados-Membros devem reforçar a cooperação com países 
terceiros na área da migração circular e integrá-la em negociações e acordos. De novo, a 
reflexão deve ser global, sendo imperioso criar ligações entre procura de trabalhadores, 
migração circular, política de desenvolvimento e política externa. Tal deve conduzir a uma 
estratégia inteligente da migração circular, que preveja os recursos e as garantias e condições 
jurídicas necessárias para criar postos de trabalho seguros e impedir a imigração ilegal.

Uma abordagem global deve incluir, sobretudo, a formação linguística e de competências 
antes da entrada no país de acolhimento e a preparação para o regresso. Por conseguinte, a 
criação de predeparture desks (gabinetes de preparação para a emigração) no país de origem e 
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de acolhimento ou a introdução planeada de centros de recursos de migração e mobilidade 
(CRMM) nos países parceiros incluídos nas parcerias para a mobilidade e nas «Agendas 
Comuns» são passos úteis. Neste contexto, seguramente também é uma opção refletir sobre a 
expansão de um serviço consular europeu comum nas delegações da UE, que poderia regular 
a parte administrativa da migração circular.

Por fim, é evidente que a globalização económica anda obrigatoriamente de mãos dadas com 
a globalização social e que tal tem impacto, sobretudo, sobre a coordenação externa da 
segurança social para os cidadãos da UE e de países terceiros. O caráter atrativo do mercado 
laboral europeu também depende do facto de os direitos sociais e à pensão serem 
transponíveis e de manterem a validade no caso de eventuais processos de regresso. 

A relatora insta, por conseguinte, a que sejam tomadas todas as medidas para criar um sistema 
uniformizado e transparente ao nível da UE. Nas relações externas, a União tem de perseguir 
uma abordagem para a coordenação da segurança social face a países terceiros, que abranja 
todos os cidadãos da UE e nacionais de países terceiros.

Além disso, um primeiro passo é aprender com os acordos da UE existentes relativos à 
coordenação da segurança social e/ou abrir o Acordo Ibero-americano relativo à segurança 
social a outros países europeus e a utilizá-lo como plataforma.

A relatora incita também a considerar um «28.º regime» facultativo, voluntário e superior para 
imigrantes e cidadãos da UE em outros Estados da UE. 


