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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vključevanju migrantov, njegovih učinkih na trg dela ter zunanji razsežnosti 
koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v EU (2012/2131(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. marca 2012 z naslovom „Zunanja razsežnost 
koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v Evropski uniji“ (COM(2012)0153),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. novembra 2011 z naslovom „Globalni 
pristop k vprašanju migracij in mobilnosti“ (COM(2011)0743),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. julija 2011 z naslovom „Evropski program za 
vključevanje državljanov tretjih držav“ (COM(2011)0455), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. februarja o 
sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij – Evropski program za vključevanje državljanov tretjih držav 
(SOC/427),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. februarja z naslovom „Novi evropski 
program za vključevanje“,

– ob upoštevanju skupnega poročila o zaposlovanju 2012 z dne 20. februarja 2012,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 5. decembra 2011 o doseženih rezultatih ter 
kvalitativnih in kvantitativnih vidikih izvajanja Evropskega sklada za vključevanje 
državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2009 (COM(2011)0847),

– ob upoštevanju zbirnega poročila „Šesto srečanje Evropskega foruma za vključevanje: 
sodelovanje matičnih držav pri procesu vključevanja“ (Bruselj, 9. in 10. november 2011),

– ob upoštevanju študije „Vključevanje migrantov in s tem povezani vplivi na trg dela“, 
Evropski parlament, 2011,

– ob upoštevanju študije „Zbirno poročilo Evropske migracijske mreže: zadovoljevanje 
povpraševanja po delovni sili s pomočjo migracij“, Evropski parlament, 2011,

– ob upoštevanju študije „Svetovna raziskava Gallup: številni obrazi svetovnih migracij“, 
Mednarodna organizacija za migracije in podjetje Gallup, 2011,

– ob upoštevanju sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, z dne 4. maja 2010 o vključevanju kot gibalu razvoja in socialne kohezije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. marca z 
naslovom „Vključevanje priseljenih delavcev“ (SOC/364),



PE496.428v01-00 4/12 PR\913193SL.doc

SL

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. februarja z 
naslovom „Vključevanje in socialna agenda“ (SOC/362),

– ob upoštevanju stockholmskega programa z naslovom „Odprta in varna Evropa, ki služi 
državljanom in jih varuje“ z dne 10. in 11. decembra 2009,

– ob upoštevanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve („modra 
karta“)2,

– ob upoštevanju Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2009 o razmerah na področju temeljnih 
pravic v Evropski uniji v obdobju 2004–20084,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 16. maja 2007 o krožni migraciji in partnerstvih 
za mobilnost med Evropsko unijo in tretjimi državami (COM(2007)0248),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o strategijah in sredstvih za 
vključevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku 
za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. septembra 2005 z naslovom „Skupni program 
za vključevanje – Okvir za vključevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo“ 
(COM(2005)0389),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2005 z naslovom „Haaški program: 
Deset prednostnih nalog za naslednjih pet let – Partnerstvo za evropsko prenovo na 
področju svobode, varnosti in pravice“ (COM(2005)0184),

– ob upoštevanju sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic z dne 19. novembra 
2004 o oblikovanju skupnih osnovnih načel za politiko integracije priseljencev v Evropski 
uniji,

– ob upoštevanju programa iz Tampereja z dne 15. in 16. oktobra 1999,

                                               
1 UL L 168, 30.6.2009, str. 24.
2 UL L 155, 18.6.2009, str. 17.
3 UL L 348, 24.12.2008, str. 98.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0019.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0318.
6 UL L 289, 03.11.2005, str. 15.
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– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na 
državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi 
njihovega državljanstva4,

– ob upoštevanju predlogov Komisije z dne 30. marca 2012, ki zadevajo koordinacijo 
sistemov v zvezi s socialno varnostjo (COM(2012)0156), COM(2012)0157, 
COM(2012)0158 in COM(2012)0152),

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije v zadevah C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-
247/96, C-300/84, C-237/83 in C-60/93,

– ob upoštevanju členov 48, 78, 79 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za zunanje zadeve, 
Odbora za razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

A. ker se število delovno sposobnih prebivalcev v Evropi od leta 2012 zmanjšuje in se bo v 
naslednjih desetih letih brez priseljevanja zmanjšalo za 14 milijonov oseb;

B. ker se to pomanjkanje strokovnjakov kljub približno 10-odstotni brezposelnosti v EU 
(23,8 milijona) že opazi in se bo v naslednjih letih še povečalo in ker bo na primer leta 
2015 od 380 000 do 700 000 delovnih mest na področju informacijske tehnologije 
nezasedenih;

C. ker EU sicer lahko pričakuje stalen pritok migrantov, vendar se je na svetovni ravni znašla 
v vojni za talente;

D. ker je privlačnost Evrope odvisna tudi od aktivnega vstopa na trg dela, uspešnega 
vključevanja, uspešnega izobraževanja in dokončane izobrazbe učencev z migrantskim 
poreklom v okviru družbe, ki je odprta za tujce, in odprave birokratskih ovir; 

E. ker je iz rezultatov Gallupove globalne javnomnenjske raziskave iz leta 2011 razvidno, da 

                                               
1 UL L 303, 02.12.2000, str. 16.
2 UL L 180, 19.07.2000, str. 22.
3UL L 166, 30.04.2004, str. 1.
4 UL L 344, 29.12.2010, str. 1.
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po svetu dvakrat več potencialnih migrantov navaja, da bi se raje začasno zaradi dela 
izselili iz svoje države, kot pa je takih, ki bi se za stalno priselili v drugo državo;

F. ker je zaposlenost ključnega pomena za uspešno vključevanje;

G. ker se ocenjuje, da v EU nezakonito živi in dela od 1,9 do 3,8 milijona priseljencev;

H. ker so priseljenci omogočili, da se je od leta 2000 odprla približno četrtina novih delovnih 
mest;

I. ker so učenci z migrantskim poreklom že v izobraževalnem sistemu zapostavljeni in 
pogosteje brez spričevala zapustijo izobraževalne ustanove;

J. ker je globalizacija gospodarstva povezana s socialno globalizacijo in ker to vpliva 
predvsem na zunanjo koordinacijo sistemov socialne varnosti za državljane EU in 
državljane tretjih držav;

K. ker posamezne države članice ne bodo mogle skleniti dvostranskih, vzajemnih 
sporazumov o socialni varnosti z vsemi tretjimi državami in ker bi takšno ravnanje 
pripeljalo do razdrobljenega sistema, ki bi državljane EU obravnaval neenako, in ker je 
zato nujno ukrepanje na evropski ravni;

L. ker je vključevanje državljanov tretjih držav na trg dela in s tem povezano vsesplošno 
vključevanje porazdeljeno na številne generalne direktorate Komisije in Evropsko službo 
za zunanje delovanje; 

1. poudarja, da vključevanje na trg dela in v družbo zahteva obojestranska prizadevanja, 
zlasti v povezavi z učenjem jezika, spoznavanjem prava in političnega sistema, navad, 
običajev ter družbenim sožitjem v državi gostiteljici;

2. meni, da bi morali biti politika in ukrepi vključevanja posameznih držav članic bolj 
diferencirani, prilagodljivi in kakovostnejši, pri čemer je nujno predvsem razlikovanje 
med različnimi ciljnimi skupinami, npr. med visoko kvalificiranimi in nizko 
kvalificiranimi delavci, državljani EU in državljani tretjih držav, priseljenci s ponudbo za 
službo in priseljenci brez ponudbe za službo itn.; 

3. zato poziva, da se na lokalni, nacionalni in evropski ravni uvede celosten pristop, ki je 
primerljiv z vključevanjem načela enakosti spolov; zato poziva k uvedbi načela splošnega 
upoštevanja vključevanja („Integration Mainstreaming“), po katerem bi vprašanja 
vključevanja upoštevali v vseh političnih, zakonodajnih in finančnih instrumentih; zato 
poziva Komisijo, naj ustanovi medsektorsko skupino za vključevanje, ki se bo ukvarjala z 
vprašanji vključevanja, (delovnih) migracij in vključevanja na trg dela ter bo zajela vse 
generalne direktorate, ki se ukvarjajo s tem, in Evropsko službo za zunanje delovanje;

4. poudarja odgovornost matičnih držav za vključevanje na trg dela z jezikovnimi in 
pripravljalnimi tečaji, informacijami, kontakti z diasporo ali storitvami veleposlaništev v 
državi gostiteljici;

5. poziva, naj se na jezikovnih tečajih in v programih vključevanja posreduje znanje o 
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zgodovini, vrednotah in načelih evropske demokracije in pravne države in se na ta način 
izpostavijo vloga žensk, pravice manjšin in pravice LGBT;

6. poziva države članice, naj svojim tujim študentom olajšajo dostop na domači trg dela, saj 
so ti z življenjem v državi gostiteljici, znanjem jezika in dokončano izobrazbo v omenjeni 
državi že vključeni v družbo; poleg tega opozarja, da je za EU tudi z 
narodnogospodarskega vidika neugodno, da zapravlja naložbe v diplomante, ker slednji 
nimajo pravice do delovnega mesta v EU;

7. poziva Komisijo, naj razvije in uvede skupen evropski sistem točkovanja na podlagi meril, 
v katerem bodo države članice lahko prostovoljno sodelovale; ugotavlja, da bi ta sistem 
moral biti prilagodljiv razmeram na trgu dela, da bi olajšal priseljevanje nujno potrebnih 
strokovnjakov;

8. poziva Komisijo, naj v zvezi z zgoraj omenjenim sistemom točkovanja preuči možnost 
razvoja mednarodne platforme na portalu EURES za standardizirane profile delovnih mest 
in profile kvalifikacij, da bi tako olajšala pridobivanje in primerjavo migrantov, ki iščejo 
zaposlitev;

9. poudarja, da bi se z udeležbo države članice v zgoraj omenjenem sistemu točkovanja 
povečali njena privlačnost in poenostavitev priselitve za kvalificirane državljane tretjih 
držav; 

10. poudarja, kako pomembno je priseljevanje, ki temelji na potrebah in kvalificirani delovni 
sili, ter poziva Komisijo in države članice, naj se skupaj s svojimi regijami in mesti 
zavzamejo za skupno evropsko koordinacijo za ugotavljanje potreb po delovni sili, da bi 
bolje upravljali delovno migracijo;

11. priporoča, naj takšen sistem zajema vsaj seznam deficitarnih poklicev in analizo potreb na 
podlagi podatkov delodajalcev;

12. poziva države članice, naj kljub stalnemu pomanjkanju strokovnjakov in tudi zaradi njega 
ne pozabijo na mobilnost znotraj EU in naj temu primerno postavijo v ospredje tudi 
pridobivanje in vključevanje delovne sile iz vrst državljanov EU iz drugih držav članic;

13. poziva, naj se priseljencem omogoči lažji dostop do trga dela in se jim zagotovi, da bodo 
njihova spričevala, kvalifikacije in sposobnosti hitro in stroškovno ugodno priznani in 
uradno veljavni; 

14. poziva Komisijo in države članice, naj v največji možni meri povežejo begunsko politiko 
in politiko trga dela ter prosilcem za zaščito čim prej omogočijo dostop na trg dela;

15. poziva, da je treba priseljence že na samem začetku njihovega bivanja začeti pripravljati 
na domači trg dela; v zvezi s tem opozarja na uveljavljeno prakso na področju 
vključevanja na trg dela, npr. mentorstvo priseljencev, spremstvo priseljencev (projekt 
Integrationslotsen) in projekt „priseljenci za priseljence“;

16. priporoča državam članicam, naj si izmenjujejo in nadalje razvijajo uveljavljene prakse za 
spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu, kot so na primer coaching, podpora za 
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novoustanovljena podjetja, programi vključevanja, subvencionirano delo, fokusne 
skupine, diverzifikacija, individualno svetovanje, jezikovno usposabljanje in pridobivanje 
znanj in sposobnosti ter kampanje proti diskriminaciji;

17. priznava, da krožne (delovne) migracije omogočajo, da so zmagovalci trije („Triple-Win-
Situation“), da torej pridobijo migrant, država gostiteljica in domovina, ter poziva države 
članice, naj se odprejo tej obliki migracij;

18. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo sodelovanje s tretjimi državami na 
področju krožnih migracij in ga vključijo v pogajanja in pogodbe, zlasti v „Globalni 
pristop k vprašanju migracij in mobilnosti“ in s tem povezane „dialoge o migracijah in 
mobilnosti“ ter partnerstva za mobilnost;

19. poziva k spodbujanju pametnih strategij za krožno migracijo, ki vključujejo potrebna 
sredstva in pravna jamstva ter pogoje, v katerih se lahko ustvarijo varna delovna mesta in 
prepreči nezakonito priseljevanje;

20. poudarja, da sta smiselna tudi jezikovno usposabljanje in pridobivanje znanj in 
sposobnosti pred prihodom v državo gostiteljico ter priprava na vrnitev, in opozarja na 
možnost, da bi v domovini in v državi gostiteljici ustanovili tako imenovane „službe za 
pripravo na izstop iz države“ („pre-departure desks“); 

21. v tem smislu poziva Komisijo, naj okrepi in prednostno obravnava povezave med potrebo 
po delovni sili, krožno migracijo, razvojno politiko in zunanjo politiko; 

22. opozarja, da se številni potencialni migranti v svoji domovini soočajo z dolgim čakanjem 
na konzularnih predstavništvih držav članic ter da je posledično hitro, zanesljivo in 
nemoteno posredovanje v delovno razmerje v okviru krožne migracije izjemno težko; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj resno razmislijo o vzpostavitvi skupnega 
evropskega konzularnega predstavništva v delegacijah EU;

23. poziva države članice, naj osebam brez dokumentov, ki si z zaposlitvijo lahko zaslužijo za 
preživetje, omogočijo ureditev zakonitega statusa;

24. pozdravlja obstoječe sporazume EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti; 

25. v zvezi s tem pozdravlja Ibero-ameriško konvencijo o socialni varnosti in se zavzema za 
možnost, da bi poleg Portugalske in Španije k tej konvenciji kot platformi za koordinacijo 
na evropski ravni lahko pristopile tudi druge države članice;

26. opozarja, da je sprejetje Uredbe (EU) št. 1231/2010 sicer doseglo razširitev obsega pravic 
na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 na državljane tretjih držav, vendar pa se te pravice 
lahko uveljavljajo samo pri čezmejni dejavnosti znotraj EU, zato je večina državljanov 
tretjih držav iz tega izvzeta;

27. poudarja, da morajo biti pravice državljanov EU zaščitene tudi zunaj EU in takrat, ko 
delajo ali so delali v tretjih državah;

28. zato poziva, da si moramo prizadevati za enoten in vzajemen pristop EU h koordinaciji 
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socialne varnosti v odnosu do tretjih držav, ki bo zajemal vse državljane EU in državljane 
tretjih držav;

29. spodbuja, da se v zvezi s tem upošteva tudi neobvezni, prostovoljni in nadrejeni tako 
imenovani „28. režim“ za priseljence in državljane EU v drugih državah EU; 

30. poudarja, da je privlačnost evropskega trga dela odvisna tudi od tega, ali so pravice do 
pokojnine in socialne varnosti prenosljive in ali ob morebitni vrnitvi še veljajo;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se je znašla na prelomnici z vidika politike trga dela. Število delovno 
sposobnega prebivalstva se od leta 2012 prvič v času miru v 20. in 21. stoletju zmanjšuje. Če 
se priseljevanje ne bo povečalo, se bo število delovno sposobnega prebivalstva v naslednjih 
desetih letih zmanjšalo za nadaljnjih 14 milijonov oseb.

To nima le dolgoročnih negativnih posledic za ravnovesje evropskih pokojninskih sistemov, 
temveč srednjeročno in kratkoročno povzroča tudi pomanjkanje strokovnjakov. To lahko –
čeprav je stopnja brezposelnosti v EU okoli 10 % (23,8 milijona) – opazimo že zdaj in se bo v 
naslednjih letih še povečalo. Leta 2015 na primer bo po vsej Evropi od 380 000 do 700 000 
delovnih mest na področju informacijske tehnologije nezasedenih.

Pomemben začetek reševanja te dvojne dileme – upadanja delovno sposobnega prebivalstva 
in pomanjkanja strokovnjakov – je priseljevanje kvalificirane delovne sile. Državljani Evrope 
se tega zavedajo, saj je iz raziskav Eurobarometra razvidno, da jih 70 % meni, da so 
priseljenci nujni za evropsko gospodarstvo. 

Seveda je prav tako jasno, da priseljevanje brez vsakršne strategije povzroča težave in ogroža 
konkurenčnost EU. EU si mora na konkurenčnem svetovnem trgu prizadevati, da bo pridobila 
in obdržala talente. Cilj držav članic ne sme biti kvantitativna, temveč kvalitativna politika 
priseljevanja. Že zdaj je jasno, da bo priseljevanje visoko kvalificirane delovne sile izziv. 
Vključevanje drugih državljanov EU in državljanov tretjih držav migrantskega porekla bo 
postalo najpomembnejše socialno vprašanje našega časa.

Toda prav v tej točki nas še dandanes čevelj žuli. Države članice so predolgo dopuščale 
priseljevanje brez jasnega koncepta. Takšen pristop je povzročal težave državi gostiteljici, 
predvsem pa priseljencem. Priseljenci se dandanes bistveno pogosteje kot domačini srečujejo 
z brezposelnostjo, neusklajenostjo med ponudbo in povpraševanjem znanj in spretnosti 
(„skills mismatch“ ), slabo plačanim delom ali prekinitvijo šolanja. Opozoriti je treba na 
primer, da je stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav v starosti od 20 do 64 let v 
primerjavi s povprečjem EU za 10 odstotnih točk nižja od stopnje zaposlenosti domačinov.

Ob vsem tem pa ne moremo dovolj visoko ovrednotiti, koliko so prav priseljenci prispevali k 
naši družbi. Od leta 2000 se je okoli četrtina novih delovnih mest odprla prav zaradi prispevka 
priseljencev. Leta 2011 je v 27 državah članicah EU živelo 48,9 milijona ljudi, ki so bili 
rojeni v tujini (9,7 % prebivalstva celotne EU).

Zato je treba zdaj nadoknaditi zamujeno vključevanje in usmerjeno priseljevanje. Oboje pa 
lahko uspe le v primeru, da se Evropa uveljavi kot celina, ki je odprta za tujce. V takšni 
Evropi ni prostora za socialno izključevanje, rasizem in diskriminacijo.

Zavedati se moramo tudi dejstva, da je zaposlenost ključnega pomena za uspešno 
vključevanje.

Poročevalka si zato želi, da bi države članice razvile diferencirano, prilagojeno politiko višje 
kakovosti. Pri tem je pomembno predvsem razlikovanje med ciljnimi skupinami. Za vprašanja 
vključevanja je treba na lokalni, nacionalni in evropski ravni izbrati celosten pristop in ta 
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vprašanja je treba upoštevati v vseh političnih, zakonodajnih in finančnih instrumentih 
(splošno upoštevanje vključevanja). 

Zato je treba ukrepe Komisije, ki že obstajajo, povezati in z njimi uspešneje seznanjati 
javnost. Prvi korak v tej smeri bi bila ustanovitev medsektorske skupine za vključevanje, ki bi 
se ukvarjala z vprašanji vključevanja, (delovnih) migracij in vključevanja na trg dela ter zajela 
vse generalne direktorate, ki se ukvarjajo s tem, in Evropsko službo za zunanje delovanje.

Poleg tega je treba vzpostaviti mrežo lokalnih in regionalnih oblasti za vključevanje, ki bo po 
načelu „od spodaj navzgor“ v spodbujanje vključevanja vključila vse družbene akterje na 
lokalni ravni.

Poročevalka z namenom, da bi spodbudila migracijo, ki temelji na potrebah, poziva Komisijo 
in države članice, naj skupaj s svojimi regijami in mesti uvedejo skupen evropski sistem za 
ugotavljanje potreb po delovni sili, da bi bolje usmerjali delovno migracijo;

Komisija bi morala uvesti evropski sistem točkovanja na podlagi meril, pri čemer bi bilo 
sodelovanje v njem prostovoljno. Države članice bi lahko, če nimajo lastnega sistema 
točkovanja, sodelovale v evropskem sistemu in na ta način s tem instrumentom dopolnile in 
optimirale lastno nacionalno politiko priseljevanja. Takšen sistem bi moral biti prilagodljiv 
razmeram na trgu dela, da bi olajšal priseljevanje nujno potrebnih strokovnjakov. 

Migranti morajo imeti enakopraven dostop do trga dela in zagotoviti jim je treba, da bodo 
njihova spričevala, kvalifikacije in sposobnosti hitro in stroškovno ugodno priznani in uradno 
veljavni.

Poleg tega bi Komisija morala izdelati mednarodni okvir s standardiziranimi profili delovnih 
mest in profili kvalifikacij, da bi tako olajšala pridobivanje in primerjavo priseljencev, ki 
iščejo zaposlitev. 

Poleg tega krožna migracija predstavlja še dodaten model, ki ima prihodnost. Ta lahko in tudi 
mora omogočiti, da so zmagovalci trije („Triple-Win-Situation“), da torej pridobijo migrant, 
država gostiteljica in domovina.

Zato morajo Komisija in države članice okrepiti sodelovanje s tretjimi državami na področju 
krožne migracije ter ga vključiti v pogajanja in pogodbe. Spet je treba razmišljati celostno ter 
povezati potrebo po delovni sili, krožno migracijo, razvojno politiko in zunanjo politiko. 
Rezultat tega naj bo pametna strategija za krožno migracijo, ki vključuje potrebna sredstva in 
pravna jamstva ter pogoje, v katerih se lahko ustvarijo varna delovna mesta in prepreči 
nezakonito priseljevanje.

Celosten pristop bi moral zajemati predvsem jezikovno usposabljanje in pridobivanje znanj in 
sposobnosti pred prihodom v državo gostiteljico ter pripravo na vrnitev. Zato je smiselno, da 
se v domovini in državi gostiteljici ustanovijo tako imenovane „službe za pripravo na izselitev 
iz države“ („pre-departure desks“) ali vzpostavijo načrtovani informacijski centri za migracije 
in mobilnost (MMRC) v partnerskih državah v okviru partnerstev za mobilnost in „skupnih 
agend“. V zvezi s tem je ena možnost gotovo tudi ta, da se preuči ustanovitev skupnega 
evropskega konzularnega predstavništva v delegacijah EU, ki bi lahko centralno urejal 
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upravni del krožnih migracij.

Nenazadnje je jasno, da je globalizacija gospodarstva nujno povezana s socialno globalizacijo 
in da to vpliva predvsem na zunanjo koordinacijo sistemov socialne varnosti za državljane EU 
in državljane tretjih držav. Privlačnost evropskega trga dela je odvisna tudi od tega, ali so 
pravice do pokojnine in socialne varnosti prenosljive in ali ob morebitni vrnitvi še veljajo. 

Poročevalka zato poziva, naj se sprejmejo vsi ukrepi, da se na ravni EU vzpostavi enoten, 
pregleden sistem. Unija si mora v zunanjih odnosih prizadevati za takšen pristop EU h 
koordinaciji sistemov socialne varnosti v odnosu do tretjih držav, ki bo zajemal vse državljane 
EU in državljane tretjih držav.

Prvi korak je tudi ta, da znanje črpamo iz obstoječih pogodb EU za koordinacijo socialne 
varnosti in/ali da se Ibero-ameriška konvencija o socialni varnosti odpre za dodatne evropske 
države in služi kot platforma.

Poročevalka tudi spodbuja, naj se upošteva tudi neobvezni, prostovoljni in nadrejeni tako 
imenovani „28. režim“ za priseljence in državljane EU v drugih državah EU. 


