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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de EU de bevoegdheid heeft om de voorwaarden vast te stellen voor 
de toegang van onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten en 
legaal verblijf in die landen, ook met het oog op gezinshereniging; overwegende dat de 
lidstaten het recht behouden om te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen ze 
willen toelaten op hun grondgebied om er werk te zoeken;

B. overwegende dat de arbeidsmarkt en het sociaal beleid van fundamenteel belang zijn 
wat arbeidsmigratie betreft;

C. overwegende dat er als gevolg van demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek aan 
mogelijkheden om werknemers met de juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische tendensen ook tot kwantitatieve schaarste leiden, 
waarbij er een algemeen tekort heerst aan een voldoende grote groep mensen die bereid 
zijn en in staat zijn om te werken, ongeacht of het aanbod is afgestemd op de vereiste 
kennis en vaardigheden;

D. overwegende dat de EU migranten aantrekt die aanzienlijk minder hoog gekwalificeerd 
zijn dan men zou verwachten op basis van de positie van de EU op het internationale 
toneel; overwegende dat van alle migranten die in de periode 2015-2016 in OESO-
landen verbleven slechts 25 % van de werknemers met een hoog opleidingsniveau de 
EU als bestemming had gekozen1;

1. benadrukt dat de EU in overeenstemming met artikel 79 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie moet streven naar een migratiebeleid dat gericht is op 
een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied 
van de EU verblijven;

2. benadrukt dat door de demografische veranderingen onvermijdelijk een grotere vraag 
ontstaat naar werknemers uit bepaalde sectoren en beroepscategorieën, zoals de sector 
van de ouderenzorg en langdurige zorg;

3. benadrukt dat als de schijn van een tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals in het 
geval van seizoenarbeiders of de ICT-sector, werknemers vaak terechtkomen in een 
situatie die niet in overeenstemming is met het toepasselijke recht en de 
mobiliteitsbeginselen, hetgeen niet zelden gepaard gaat met lagere levensstandaarden en 
arbeidsnormen en een mogelijke schending van de mensenrechten;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is voor een betere verzameling van gegevens en 
informatie met betrekking tot de toepassing van het Unierecht te zorgen door te 
voorzien in steun voor netwerken van deskundigen en onderzoek, en door middel van 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN
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de presentatie van statistische gegevens door de lidstaten;

5. benadrukt dat het noodzakelijk is oneerlijke concurrentie tussen onderdanen van de 
lidstaten en onderdanen van derde landen tegen te gaan door een gelijke behandeling te 
waarborgen en maatregelen te nemen om uitbuiting van werknemers te bestrijden.


