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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa 
dimensionen av EU:s samordning av social trygghet (2012/2131(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 mars 2012 med titeln ”Den 
externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet” (COM(2012)0153),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 november 2011 med titeln ”En 
övergripande strategi för migration och rörlighet (COM(2011)0743),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 juli 2011 med titeln ”Europeisk 
agenda för integration av tredjelandsmedborgare” (COM(2011)0455), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 april 2012 med titeln ”Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning” (COM(2012)0173),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
22 februari 2012 över kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en europeisk 
agenda för integration av tredjelandsmedborgare (SOC/427),

– med beaktande av yttrandet från regionkommittén av den 16 februari 2012 med titeln 
”Den nya europeiska agendan för integration”,

– med beaktande av den gemensamma sysselsättningsrapporten av den 20 februari 2012,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 5 december 2011 om uppnådda resultat 
och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av Europeiska fonden 
för integration av tredjelandsmedborgare under perioden 2007–2009 (COM(2011)0847),

– med beaktande av den sammanfattande rapporten ”Sixth meeting of the European 
Integration Forum: The involvement of countries of origin in the integration process”, 
Bryssel, den 9–10 november 2011,

– med beaktande av studien ”The integration of migrants and its effects on the labour 
market”, Europaparlamentet, 2011,

– med beaktande av Europeiska migrationsnätverkets studie ”Satisfying Labour Demand 
through Migration”, Europaparlamentet, 2011,

– med beaktande av studien ”Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration”, 
IOM och Gallup, 2011,

– med beaktande av slutsatserna av den 4 maj 2010 från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om integrationen som en drivande kraft 
för utveckling och social sammanhållning,
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– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 17 mars 2010 ”Integrering av invandrade arbetstagare” (SOC/364),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 17 februari 2010 ”Integration och den sociala agendan” (SOC/362),

– med beaktande av Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas 
tjänst och för deras skydd av den 10–11 december 2009,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 
18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt1,

– med beaktande av rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning 
(blåkortsdirektivet)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av 
den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna3,

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2009 om situationen för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2004–2008)4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 maj 2007 om cirkulär migration 
och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer 
(COM(2007)0248),

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om strategier och metoder för 
integration av invandrare inom Europeiska unionen5,

– med beaktande av rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt 
förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 september 2005 med titeln ”En 
gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom 
Europeiska unionen” (COM(2005)0389),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2005 med titeln 
”Haagprogrammet: Tio prioriteringar för de kommande fem åren – Partnerskapet för 
förnyelse i EU när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa” (COM(2005)0184),

                                               
1 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.
2 EUT L 155, 18.6.2009, s. 17.
3 EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.
4 Antagna texter, P6_TA(2009)0019.
5 Antagna texter, P6_TA(2006)0318.
6 EUT L 289, 3.11.2005, s. 15.
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– med beaktande av slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar 
av den 19 november 2004 om gemensamma grundprinciper för en integrationspolitik för 
invandrare inom Europeiska unionen,

– med beaktande av Tammerforsprogrammet av den 15–16 oktober 1999,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av 
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av 
den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning 
(EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar4,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 30 mars 2012 om samordningen av de 
sociala trygghetssystemen (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 och 
COM(2012)0152),

– med beaktande av EU-domstolens domar i målen C-214/94, C-112/75, C-110/73, 
C-247/96, C-300/84, C-237/83 och C-60/93,

– med beaktande av artiklarna 48, 78, 79 och 352 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2012), och av följande 
skäl:

A. Från och med 2012 kommer antalet personer i yrkesverksam ålder i EU att börja minska, 
och utan invandring kommer antalet personer i yrkesverksam ålder att minska med 
14 miljoner personer de kommande tio åren.

B. Trots en arbetslöshet i EU på ca 10 procent (23,8 miljoner arbetslösa) ser vi redan tecken 
på att det råder brist på arbetskraft. Denna brist kommer att bli allt mer påtaglig, och 2015 
kommer exempelvis mellan 380 000 och 700 000 it-tjänster att vara obesatta.

                                               
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 EUT L 344, 29.12.2010, s. 1.
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C. Även om EU kan förvänta sig en stadig tillströmning av invandrare konkurrerar EU 
emellertid med resten av världen om att locka till sig de skarpaste hjärnorna.

D. Europas attraktionskraft är också beroende av att det går att ta sig in på arbetsmarknaden, 
en lyckad integration, en framgångsrik utbildning av elever med invandrarbakgrund inom 
ramen för en välkomnande kultur samt avlägsnandet av administrativa hinder. 

E. Enligt Gallup World Poll 2011 är antalet potentiella invandrare världen över dubbelt så 
högt. De lämnar emellertid hellre sitt land för att söka tillfälligt arbetstillstånd än att 
permanent emigrera till ett annat land. 

F. Sysselsättning är nyckeln till en lyckad integration.

G. Uppskattningsvis vistas och arbetar 1,9–3,8 miljoner invandrare illegalt i EU.

H. Sedan 2000 har omkring en fjärdedel av alla nya arbetstillfällen skapats tack vare 
invandrare.

I. Elever med invandrarbakgrund missgynnas fortfarande i utbildningssystemet och lämnar
oftare skolan utan slutbetyg.

J. Ekonomisk globalisering går hand i hand med social globalisering, och detta påverkar 
framför allt den externa samordningen av systemen för social trygghet för EU- och 
tredjelandsmedborgare.

K. Enskilda medlemsstater kan inte ingå bilaterala, ömsesidiga avtal med alla tredjeländer 
om social trygghet, och en sådan strategi skulle resultera i ett fragmenterat system där 
EU-medborgare skulle behandlas olika. Därför krävs åtgärder på EU-nivå.

L. Ansvaret för tredjelandsmedborgares integration på arbetsmarknaden och den allmänna 
integrationen av tredjelandsmedborgare är uppdelat på flera av kommissionens 
generaldirektorat samt EU:s utrikestjänst. 

1. Europaparlamentet framhåller att integration på arbetsmarknaden och i samhället kräver 
engagemang från båda sidor, särskilt när det gäller språkinlärning och kunskaper om 
värdlandets rättsliga och politiska system, seder, bruk och samhällsliv.

2. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas integrationspolitik och integrationsåtgärder 
måste bli mer differentierade, mer skräddarsydda och få högre kvalitet. Framför allt är det 
nödvändigt att skilja mellan olika målgrupper, exempelvis högkvalificerade och 
lågkvalificerade personer, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, invandrare med 
arbetserbjudande och invandrare utan arbetserbjudande osv. 

3. Europaparlamentet efterlyser därför en enhetlig strategi på lokal, nationell och europeisk 
nivå som kan jämföras med integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i all politik. 
Parlamentet kräver följaktligen att det införs en princip om integrering av ett 
integrationsperspektiv, så att integrationsfrågor beaktas i alla politiska, 
lagstiftningsmässiga och finansiella instrument. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med företrädare för olika avdelningar som ska 
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ägna sig åt frågor som rör integration, (arbetskrafts)invandring, och integration på 
arbetsmarknaden och som ska omfatta samtliga berörda generaldirektorat och EU:s 
utrikestjänst.

4. Europaparlamentet framhåller ursprungsländernas ansvar för integrationen på 
arbetsmarknaden genom språk- och förberedelsekurser, information, kontakt med andra 
migranter eller tjänster som erbjuds av de ambassader som finns i värdlandet.

5. Europaparlamentet kräver att språk- och integrationsprogram ska förmedla den europeiska 
demokratins historia, värderingar och principer samt rättsstatsprincipen och att de ska 
framhäva kvinnors roll, mänskliga rättigheter och hbt-personers rättigheter.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta utländska studenters tillgång 
till medlemsstaternas inhemska arbetsmarknad, eftersom dessa genom att bo i värdlandet, 
sina språkkunskaper och sina inhemska examensbevis redan har integrerats. Parlamentet 
påpekar dessutom att EU även gör en samhällsekonomisk förlust om de investeringar som 
gjorts för att personer ska ta högskoleexamen kastas bort på grund av att dessa inte får ta 
anställning i EU.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och införa ett gemensamt 
europeiskt kriterieinriktat poängsystem som medlemsstaterna frivilligt kan välja att 
ansluta sig till. Parlamentet konstaterar att ett sådant system bör anpassas till 
förhållandena på arbetsmarknaden så att det blir lättare att få hit den kvalificerade 
arbetskraft som det finns ett sådant akut behov av.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med ovannämnda 
poängsystem överväga utvecklandet av en internationell plattform för standardiserade 
tjänsteprofiler och kompetensprofiler inom det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar för att göra det lättare att rekrytera och jämföra arbetssökande 
invandrare.

9. Europaparlamentet framhåller att en medlemsstat som tillämpar ovannämnda 
poängsystem får lättare att locka till sig kvalificerade tredjelandsmedborgare. 

10. Europaparlamentet framhåller vikten av yrkesinriktad, kvalificerad invandring och 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med sina regioner och 
städer införa ett gemensamt europeiskt samordningssystem för att fastställa behovet av 
arbetskraft, så att arbetskraftsinvandringen kan styras på ett bättre sätt.

11. Europaparlamentet rekommenderar att ett sådant system åtminstone ska innehålla en 
förteckning över yrken där det råder brist på arbetskraft och en analys av behovet av 
arbetskraft som grundas på arbetsgivaruppgifter.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att trots eller kanske på grund av den 
stadiga bristen på kvalificerad arbetskraft inte förlora rörligheten inom EU ur sikte och 
följaktligen även lyfta fram rekrytering och integration av EU-medborgare från andra 
medlemsstater.
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13. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att göra det lättare för invandrare att ta sig in på 
arbetsmarknaden och att dessa ska kunna räkna med att få sina examensbevis, 
kvalifikationer och färdigheter erkända snabbt och utan större kostnader. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att så långt det går 
koppla samman flykting- och arbetsmarknadspolitiken och göra det möjligt för 
asylsökande att komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt.

15. Europaparlamentet kräver att invandrare redan från början av sin vistelse i landet 
förbereds för den inhemska arbetsmarknaden. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang 
till de bästa metoderna för att hjälpa invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden, 
exempelvis mentorer för invandrare, integrationslotsar och ”invandrare för invandrare”.

16. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att utbyta och vidareutveckla de 
bästa metoderna för att främja mångfald på arbetsplatsen, exempelvis coachning, stöd för 
att starta nya företag, program för att integreras på arbetsmarknaden, subventionerade 
arbeten, fokusgrupper, diversifieringsplaner, individuell handledning, språk- och 
kompetensutbildning och antidiskrimineringskampanjer.

17. Europaparlamentet bedömer att cirkulär (arbetskrafts)migration har förutsättningar att leda 
till en situation med tre vinnare, där både den migrerande arbetstagaren, värdlandet och 
ursprungslandet gynnas, och uppmanar medlemsstaterna att vara öppna för denna form av 
migration.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka sitt samarbete 
med tredjeländer när det gäller cirkulär migration och ta upp denna aspekt i förhandlingar 
och avtal, särskilt i den övergripande strategin för migration och rörlighet och den därmed 
förbundna migrations- och rörlighetsdialogen samt i partnerskapen för rörlighet.

19. Europaparlamentet efterlyser främjandet av intelligenta strategier för cirkulär migration, 
som fastställer de medel och rättsliga garantier och förutsättningar som krävs för att skapa 
säkra arbetstillfällen och förhindra illegal invandring.

20. Europaparlamentet understryker att det är viktigt med såväl språk- och 
kompetensutbildning innan en person kommer till värdlandet som förberedelser inför 
dennes återvändande till ursprungslandet och påminner om möjligheten att inrätta s.k. 
pre-depature desks (avreseförberedande kontor) i ursprungs- och värdlandet. 

21. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka och prioritera kopplingarna 
mellan behovet av arbetskraft, cirkulär migration, utvecklingspolitik och utrikespolitik. 

22. Europaparlamentet påpekar att många potentiella migrerande arbetstagare i sina 
hemländer tvingas kämpa med långa väntetider på medlemsstaternas konsulat och att det 
därför är ytterst svårt för dem att snabbt, enkelt och smidigt skaffa sig ett cirkulärt 
arbetsförhållande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 
starkare överväga uppbyggandet av en gemensam europeisk konsulär tjänst vid 
EU-delegationerna.
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23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda papperslösa personer som kan 
förtjäna sitt uppehälle genom arbete ett sätt att ges ställning som lagliga invandrare.

24. Europaparlamentet välkomnar EU:s befintliga överenskommelser om samordning av 
systemen för social trygghet. 

25. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang det latinamerikanska avtalet om social 
trygghet och föreslår att det ska bli möjligt för fler medlemsstater än Portugal och Spanien 
att tillträda detta avtal och använda det som plattform för europeisk samordning.

26. Europaparlamentet påpekar att även om förordning (EU) nr 1231/2010 innebar att 
rättigheterna enligt förordning (EG) nr 883/2004 utvidgades till att även gälla 
tredjelandsmedborgare kan dessa rättigheter endast åberopas vid gränsöverskridande 
verksamhet inom EU, vilket utesluter en majoritet av tredjelandsmedborgarna.

27. Europaparlamentet betonar att EU-medborgarnas rättigheter måste skyddas även utanför 
EU och när dessa arbetar eller har arbetat i ett tredjeland.

28. Europaparlamentet kräver därför att man följer en enhetlig och ömsesidig strategi 
gentemot tredjeländer för att samordna systemen för social trygghet, där alla 
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare ska omfattas.

29. Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang även att man ska överväga en valfri, 
frivillig och överordnad s.k. 28:e ordning för invandrare och EU-medborgare i andra 
EU-medlemsstater. 

30. Europaparlamentet betonar att den europeiska arbetsmarknadens attraktionskraft även är 
beroende av huruvida pensioner och sociala rättigheter kan överföras och fortsätter att 
gälla vid ett eventuellt återvändande.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och de 
nationella parlamenten.
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MOTIVERING

EU befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk paus. För första gången under efterkrigstiden 
minskar sedan 2012 antalet personer i yrkesverksam ålder. Utan ökad invandring kommer 
antalet personer som inte är i yrkesverksam ålder de kommande tio åren att minska med 
ytterligare 14 miljoner personer.

Detta ger inte bara långsiktigt negativa effekter för balansen i det europeiska 
pensionssystemet utan leder även på medellång och kort sikt till brist på kvalificerad 
arbetskraft. Trots att andelen arbetslösa i EU uppgår till ca 10 procent (23,8 miljoner 
arbetslösa) ser vi redan prov på detta problem, och problemet kommer att öka de kommande 
åren. Redan 2015 kommer exempelvis mellan 380 000 och 700 000 it-tjänster runt om i 
Europa att vara obesatta.

Arbetskraftsinvandring är en viktig strategi för att lösa detta dubbla dilemma – minskningen 
av antalet personer i yrkesverksam ålder och bristen på kvalificerad arbetskraft. 
Unionsmedborgarna har förstått detta, och Eurobarometerundersökningar visar att 70 procent 
av dem anser att invandrare är nödvändiga för EU:s ekonomi. 

Lika tydligt är det också att planlös invandring leder till problem och hotar EU:s 
konkurrenskraft. I den globala konkurrensen måste EU locka till sig de skarpaste hjärnorna. 
Målet för medlemsstaterna måste vara en kvalitativ, inte en kvantitativ, invandringspolitik. 
Det står redan klart att tillströmningen av högkvalificerad arbetskraft kommer att bli en 
utmaning. Integrationen av andra EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med 
invandrarbakgrund kommer att bli vår tids viktigaste sociala fråga.

Hittills har emellertid skon klämt just där. Alltför länge har medlemsstaterna låtit 
invandringen fortgå utan tydliga koncept. Detta har varit frustrerande för värdlandet, men 
framför allt för invandrarna. I dag berörs invandrare betydligt oftare än den inhemska 
befolkningen av arbetslöshet, s.k. skills mismatch (bristande matchning mellan kompetens 
och arbetsmarknadens behov), lågavlönat arbete eller oavslutad skolgång. Man bedömer 
exempelvis att sysselsättningsgraden för de tredjelandsmedborgare som är mellan 20 och 
64 år i genomsnitt ligger tio procentandelar lägre än EU-genomsnittet för den inhemska 
befolkningen. 

Dessutom kan man inte nog värdesätta invandrarnas bidrag till vårt samhälle. Sedan 2000 har 
omkring en fjärdedel av alla nya arbetstillfällen skapats tack vare invandrare. År 2011 bodde 
48,9 miljoner utlandsfödda personer i de 27 EU-medlemsstaterna (9,7 procent av hela EU:s 
befolkning).

Därför måste det samtidigt ske en integration av tidigare invandrare och en styrd 
nyinvandring. För båda aspekterna gäller att framgång endast kan nås om Europa etablerar sig 
som en kontinent med en välkomnande kultur. I en sådan har social utestängning, rasism och 
diskriminering ingen plats.

Det måste också tydligt framgå att sysselsättning är nyckeln till lyckad integration.

Föredraganden vill därför att medlemsstaternas integrationspolitik ska bli mer differentierad, 
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mer skräddarsydd och få högre kvalitet. I detta avseende är det framför allt viktigt att skilja 
mellan olika målgrupper. Man måste välja en enhetlig strategi för integrationsfrågor på lokal, 
nationell och europeisk nivå, och denna måste beaktas i alla politiska, lagstiftningsmässiga 
och finansiella instrument (integrering av ett integrationsperspektiv). 

Kommissionens befintliga åtgärder måste därför kopplas samman och kommuniceras på ett 
bättre sätt. Ett första steg i den riktningen kunde vara inrättandet av en arbetsgrupp med 
företrädare för olika avdelningar som skulle ägna sig åt frågor som rör integration, 
(arbetskrafts)invandring och integration på arbetsmarknaden och som skulle omfatta samtliga 
berörda generaldirektorat och EU:s utrikestjänst.

Dessutom måste man skapa ett nät av lokala och regionala integrationsmyndigheter som i 
enlighet med principen nerifrån-och-upp ska se till att alla samhällsaktörer på lokal nivå blir 
delaktiga i främjandet av integrationen.

För att främja yrkesinriktad invandring uppmanar föredraganden kommissionen och 
medlemsstaterna att tillsammans med sina regioner och städer införa ett gemensamt 
europeiskt system för att fastställa behovet av arbetskraft, så att arbetskraftsinvandringen kan 
öka och styras på ett bättre sätt.

Kommissionen bör införa ett frivilligt kriterieinriktat poängsystem. Om medlemsstaterna inte 
har ett eget poängsystem kan de delta i det europeiska poängsystemet och begränsa och 
optimera sin egen nationella invandringspolitik med hjälp av detta instrument. Ett sådant 
system bör anpassas till förhållandena på arbetsmarknaden så att det blir lättare att locka hit 
den kvalificerade arbetskraft som det finns ett sådant akut behov av. 

Det måste bli lättare för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden, och de måste kunna 
räkna med att deras examensbevis, kvalifikationer och färdigheter erkänns snabbt och utan 
större kostnader.

Dessutom bör kommissionen utarbeta en internationell kompetensram med tjänsteprofiler och 
kompetensprofiler för att göra det lättare att rekrytera och jämföra arbetssökande migranter. 

Dessutom utgör cirkulär migration en modell för framtiden. Den kan och bör resultera i 
tre vinnare, de migrerande arbetstagarna, värdlandet och ursprungslandet.

Därför måste kommissionen och medlemsstaterna stärka samarbetet med tredjeländer när det 
gäller cirkulär migration och ta upp denna aspekt i förhandlingar och avtal. Återigen måste 
man tänka på enhetlighet och koppla samman behovet av arbetskraft, cirkulär migration, 
utvecklingspolitik och utrikespolitik. Detta måste leda till en intelligent strategi för cirkulär 
migration, i vilken man fastställer de medel och rättsliga garantier och förutsättningar som 
krävs för att skapa säkra arbetstillfällen och förhindra illegal invandring.

I en enhetlig strategi bör det framför allt ingå språk- och kompetensutbildning före ankomsten 
till värdlandet och en förberedelse inför återvändandet. Inrättandet av s.k. pre-departure desks 
(avreseförberedande kontor) i ursprungs- och värdlandet eller det planerade införandet av 
särskilda resurscentrum för migration och rörlighet i partnerskapsländerna, vilket faller under 
partnerskapen för rörlighet och de gemensamma agendorna, är därför viktiga steg. Ett annat 
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alternativ är naturligtvis att man överväger att bygga upp en gemensam europeisk konsulär 
tjänst vid EU-delegationerna, som centralt skulle kunna reglera den administrativa delen av 
den cirkulära migrationen.

Avslutningsvis står det klart att ekonomisk globalisering går hand i hand med social 
globalisering och att detta framför allt påverkar den externa samordningen av systemen för 
social trygghet för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Den europeiska 
arbetsmarknadens attraktionskraft är även beroende av huruvida pensioner och sociala 
rättigheter kan överföras och fortsätter att gälla vid ett eventuellt återvändande. 

Föredraganden kräver därför att alla steg ska vidtas för att skapa ett enhetligt, öppet system på 
EU-nivå. Vid sina yttre förbindelser måste EU följa en enhetlig och ömsesidig strategi 
gentemot tredjeländer när det gäller samordningen av systemen för social trygghet, där alla 
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare ska omfattas.

Ett första steg är dessutom att dra lärdom av EU:s befintliga överenskommelser om 
samordning av socialförsäkringssystemen och/eller att öppna det latinamerikanska avtalet om 
social trygghet för fler länder och utnyttja detta som plattform.

Föredraganden föreslår även att man ska överväga en valfri, frivillig och överordnad s.k. 
28:e ordning för invandrare och EU-medborgare i andra EU-medlemsstater. 


