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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de Europese blauwe kaart voor migratie (blauwekaartregeling)1

1. De blauwekaartregeling voorziet in een mogelijkheid tot reguliere migratie naar de 
Europese Unie en tot stabilisatie van zowel de economie van de EU als de leeftijd van 
haar bevolking en beroepsbevolking.

2. In 2015 zijn er meer dan een miljoen migranten de EU binnengekomen. Velen van hen 
zijn gemotiveerd, geschoold en meertalig. De EU moet zich ten doel stellen deze 
hoogopgeleide werknemers aan te trekken en vast te houden.

3. Momenteel is de verhouding tussen de beroepsbevolking en de leeftijdscategorie 65+ 4:1. 
Voorspeld wordt dat deze verhouding in 2060 zal zijn verschoven naar 2:1. Er moeten 
onmiddellijk maatregelen worden genomen om onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt 
te voorkomen.

4. Tot dusver heeft de blauwekaartrichtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) zeer weinig effect gehad 
op het vasthouden van hoogopgeleide werknemers. In 2013 werden er slechts 15 261 
blauwe kaarten afgegeven en in 2012 een schamele 3 664.

5. Aan de Commissie en de Raad wordt daarom verzocht een zodanige uitbreiding en 
stimulering van de initiatieven te overwegen dat alle beroepssectoren worden bereikt, en 
daarbij rekening te houden met de mogelijkheid om gespecialiseerde aanvraagcentra op te 
zetten in de landen zelf. Bij de toegang tot arbeid en onderwijs moet prioriteit worden 
gegeven aan gelijke behandeling.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


