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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i 
det förslag till resolution som antas:

A. EU har behörighet att fastställa på vilka villkor tredjelandsmedborgare lagligen kan resa 
in i och uppehålla sig i en medlemsstat, bland annat för att återförenas med sina 
familjer. Medlemsstaterna har fortfarande kvar rätten att bestämma hur många 
tredjelandsmedborgare som ska beviljas inresa för att söka arbete.

B. Arbetsmarknaden och socialpolitiken spelar en avgörande roll för 
arbetskraftsmigrationen.

C. De demografiska förändringarna leder till en gradvis framväxt av kvalitativa brister på 
arbetsmarknaden, i form av bristande möjligheter att hitta lämpligt kvalificerad 
arbetskraft, och med den allt ogynnsammare demografiska utvecklingen, även till 
kvantitativa brister, i form av ett otillräckligt stort antal personer som är villiga och har 
förmåga att ta anställning, oberoende av hur utbudet av arbetskraft matchas mot de 
kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

D. EU lockar till sig betydligt mindre högt kvalificerade migranter än som borde vara fallet 
med tanke på dess position på den internationella arenan. Av alla migranter i 
OECD-länderna under 2015-2016 var det endast 25 % i gruppen arbetstagare med hög 
utbildningsnivå som valt EU som destination1.

1. Europaparlamentet betonar att EU i enlighet med artikel 79 i EUF-fördraget bör sträva 
efter en migrationspolitik som syftar till att säkerställa rättvis behandling av 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU.

2. Europaparlamentet betonar att de demografiska förändringarna kräver ökad efterfrågan i 
vissa branscher och yrken, till exempel inom äldreomsorg och långtidsvård.

3. Europaparlamentet betonar att upprätthållandet av illusionen om tillfällig vistelse, till 
exempel för säsongsarbetare eller inom IKT-sektorn, ofta leder till att gällande 
lagstiftning och principerna om rörlighet inte tillämpas på deras situation, och att detta i 
många fall är förknippat med lägre levnads- och arbetsstandarder och möjliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra insamlingen av data och information 
om genomförandet av unionsrätten genom stöd till expert- och forskningsnätverk och 
genom statistik från medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att bekämpa illojal konkurrens mellan 
medborgare i medlemsstaterna och tredjelandsmedborgare genom att säkerställa 
likabehandling och vidta åtgärder för att bekämpa exploatering av arbetstagare.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN


