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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie
(2020/2010(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 3, lid 2, en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 79,

– gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, in het bijzonder artikel 2 van Protocol 4,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 45,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, met name 
artikel 13,

– gezien de internationale arbeidsnormen inzake arbeidsmigratie die zijn vastgesteld door 
de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, en 
gezien het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle 
migrerende werknemers en hun gezinsleden dat op 18 december 1990 werd vastgesteld 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015 getiteld “Een Europese 
migratieagenda” (COM(2015)0240),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 april 2016 met als titel “Naar een 
hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en een verbetering van de 
legale mogelijkheden om naar Europa te komen” (COM(2016)0197) en haar 
mededeling van 12 september 2018 met als titel “Meer legale mogelijkheden voor 
migratie naar Europa: onmisbaar voor een evenwichtig en omvattend migratiebeleid” 
(COM(2018)0635),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 september 2020 over een nieuw 
migratie- en asielpact (COM(2020)0609),

– gezien het actieplan en de beleidsverklaring, goedgekeurd tijdens de top EU-Afrika over 
migratie in Valletta op 11 en 12 november 2015, met name de respectieve onderdelen 
over legale migratie en mobiliteit,

– gezien het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie van 
10 december 2018,

– gezien het EU-noodtrustfonds voor Afrika,

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied 
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en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie1,

– gezien zijn werkdocument van 15 januari 2016 over het opzetten van een passend 
rechtskader voor economische migratie2,

– gezien de studies van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en 
Constitutionele Zaken van zijn directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie van 
september 2015 met als titel “Exploring new avenues for legislation for labour 
migration to the European Union” en van oktober 2015 met als titel “EU cooperation 
with third countries in the field of migration”, en gezien de studie van de EPRS van 
maart 2019 met als titel “The cost of non-Europe in the area of legal migration”,

– gezien de geschiktheidscontrole inzake reguliere migratie van de Commissie van 
29 maart 2019 (de “geschiktheidscontrole”),

– gezien de studies van het Europees migratienetwerk,

– gezien de studies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling,

– gezien de werkzaamheden en de rapporten van de speciale rapporteur van de Verenigde 
Naties voor de mensenrechten van migranten,

– gezien de werkzaamheden, verslagen en resoluties van de Raad van Europa,

– gezien de werkzaamheden en de rapporten van de Internationale Organisatie voor 
Migratie,

– gezien het tussen 2004 en 2016 ontwikkelde acquis van de EU op het gebied van legale 
arbeidsmigratie waarbij de toegangs- en verblijfsvoorwaarden en de rechten van 
onderdanen van derde landen worden geregeld, onder meer:

- Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een 
hooggekwalificeerde baan (de blauwe kaart-richtlijn)3,

- Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van 
een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers 
uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven4,

- Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen 
met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider5,

1 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17.
4 PB L 343 van 23.12.2011, blz. 1.
5 PB L 94 van 28.3.2014, blz. 375.
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- Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen 
in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming6,

- Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op 
onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve 
projecten of au-pairactiviteiten7,

– gezien het voorstel van de Commissie van 7 juni 2016 voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf 
van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan 
(COM(2016)0378), en de respectieve standpunten die in 2017 door het Europees 
Parlement en de Raad werden aangenomen,

– gezien de richtlijnen waarbij de toegangs- en verblijfsvoorwaarden van andere, 
algemenere categorieën van onderdanen van derde landen worden geregeld, zoals de 
richtlijn inzake het recht op gezinshereniging en de richtlijn betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen,

– gezien de richtlijnen waarbij de toegangs- en verblijfsvoorwaarden worden geregeld van 
onderdanen van derde landen die de EU niet binnenkomen met het oog op werk, maar 
die wel mogen werken, zoals de richtlijn die personen die internationale bescherming 
genieten het recht op arbeid in loondienst en als zelfstandige verleent of de richtlijn die 
verzoekers om internationale bescherming uiterlijk negen maanden na de datum waarop 
het verzoek is ingediend, toegang biedt tot de arbeidsmarkt,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

1. gaat uit van het beginsel dat mensen voortdurend in beweging zijn en dat migratie op 
passende wijze moet worden beheerd; is van mening dat de kwestie van de legale 
migratie het best kan worden aangepakt door te beginnen met de meest 
vanzelfsprekende beleidsverbeteringen en vervolgens te werken aan ambitieuzere 
hervormingen;

Het huidige wetgevingskader van de EU

2. merkt op dat in artikel 79 VWEU het beheer van legale migratie op het niveau van de 
Unie is vastgesteld en de lidstaten ertoe verbindt een gemeenschappelijk 

6 PB L 157 van 27.5.2014, blz. 1. Binnen een onderneming overgeplaatste personen zijn personen die door buiten 
de EU gevestigde ondernemingen voor werkzaamheden worden gedetacheerd bij een in de EU gevestigde entiteit 
die tot dezelfde ondernemingsgroep behoort.
7 PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21.
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immigratiebeleid te ontwikkelen, met inbegrip van gemeenschappelijke regels voor de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen en de rechten 
die zij genieten wanneer zij legaal in de Unie verblijven; erkent dat in artikel 79, lid 5, 
VWEU de lidstaten het recht wordt voorbehouden om zelf te bepalen hoeveel 
onderdanen van derde landen zij op hun grondgebied toelaten om werk te zoeken;

3. onderstreept de positieve effecten van het EU-kader inzake legale migratie die door de 
Commissie in haar geschiktheidscontrole zijn aangewezen, onder meer een zekere mate 
van harmonisatie van de voorwaarden, procedures en rechten, en grotere 
rechtszekerheid voor onderdanen van derde landen, werkgevers en bestuurlijke 
overheden;

4. herinnert eraan dat het bestaande kader voor de regulering van legale migratie naar de 
Unie versnipperd is, uitsluitend op specifieke werknemerscategorieën is gericht, deze 
categorieën niet op dezelfde manier behandelt en toelaat dat er parallelle nationale 
wetgevingskaders bestaan, die met elkaar en met het Uniekader concurreren;

5. is van mening dat een dergelijke aanpak slechts volstaat om tegemoet te komen aan 
kortetermijnbehoeften en niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Unie, 
namelijk een alomvattende aanpak van het migratiebeleid;

6. beklemtoont dat de Commissie in haar geschiktheidscontrole tot een vergelijkbare 
conclusie is gekomen en heeft vastgesteld dat inconsistenties, leemten en 
tekortkomingen moeten worden aangepakt met behulp van een breed scala aan 
maatregelen, waaronder wetgevingsmaatregelen;

Een vereenvoudigde aanpak hanteren

7. wijst erop dat het huidige wettelijke kader en de uiteenlopende uitvoering van de 
bestaande richtlijnen door de lidstaten hebben geleid tot tal van inconsistenties voor 
onderdanen van derde landen op het gebied van gelijke behandeling, voorwaarden voor 
toegang en terugkeer, werkvergunningen, de status van ingezetene, mobiliteit binnen de 
EU, coördinatie van de sociale zekerheid, erkenning van kwalificaties en 
gezinshereniging; beklemtoont dat deze inconsistenties ook problemen met zich 
meebrengen voor bedrijven die onderdanen van derde landen in dienst nemen8;

8. wijst op de meerwaarde van een Uniekader voor legale migratie als onderdeel van een 
holistische aanpak van migratie, aangezien daardoor legale trajecten worden geboden 
voor werkzoekenden, een ordentelijker migratie wordt aangemoedigd, werknemers 
worden aangetrokken die de arbeidsmarkten van de EU nodig hebben, en ervoor wordt 
gezorgd dat werknemers die onderdanen van derde landen zijn in de Unie worden 
behandeld overeenkomstig de grondrechten;

9. herhaalt dat een betere en consistentere uitvoering van het huidige wetgevingskader en 
een betere handhaving van de rechten die in de bestaande richtlijnen zijn vastgesteld de 

8 De geschiktheidscontrole wees de volgende belangrijke gebieden met de meeste interne coherentieproblemen 
aan: aanvraagprocedures, toelatings- en verblijfsvoorwaarden (incl. redenen voor afwijzing en intrekking), 
voorwaarden voor gelijke behandeling, mobiliteit binnen de EU en gezinshereniging.



PR\1212618NL.docx 7/12 PE657.255v01-00

NL

praktische stappen zijn die eerst en vooral moeten worden gezet;

10. beveelt een vereenvoudiging en harmonisatie van het wetgevingskader aan door 
bepalingen over aanvraagprocedures, redenen voor toelating en weigering, procedurele 
waarborgen, gelijke behandeling, toegang tot de arbeidsmarkt, de eenheid van het gezin 
en mobiliteit binnen de EU in alle bestaande richtlijnen inzake migratie op elkaar af te 
stemmen;

11. verzoekt de Commissie passende wetgevingsmaatregelen voor te stellen om de 
bestaande richtlijnen te verbeteren door ze af te stemmen op de gunstigste bepalingen;

De mobiliteit binnen de EU verbeteren 

12. benadrukt dat de mobiliteit van onderdanen van derde landen binnen de EU een 
belangrijk onderdeel vormt van het EU-beleid inzake legale migratie, aangezien 
daardoor een duidelijke meerwaarde wordt verstrekt die niet op het niveau van de 
lidstaten kan worden gerealiseerd; herinnert eraan dat het vrije verkeer van werknemers 
bijdraagt tot de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkten van de EU;

13. beklemtoont dat beter geharmoniseerde voorschriften die de mobiliteit binnen de EU 
vergemakkelijken voor onderdanen van derde landen een stimulans en voor werkgevers 
een positieve maatregel zouden zijn en de lidstaten zouden helpen om leemten in hun 
arbeidsmarkt in te vullen; beklemtoont voorts dat onderdanen die reeds in de EU zijn 
hierdoor hun integratievooruitzichten zouden kunnen verbeteren;

14. merkt op dat recenter vastgestelde richtlijnen inzake studenten en onderzoekers en 
binnen een onderneming overgeplaatste personen verder reikende mobiliteitsrechten 
verlenen aan onderdanen van derde landen dan eerder vastgestelde richtlijnen inzake 
legale migratie, zoals de oorspronkelijke blauwe kaart-richtlijn;

15. beveelt aan om, als een eerste stap naar vereenvoudiging, de rechten op mobiliteit 
binnen de EU te verbeteren in alle bestaande richtlijnen inzake legale migratie; herhaalt 
dat de Commissie een passende wetgevingsmaatregel dient voor te stellen;

Een reservoir van mensen met talent aanleggen

16. onderstreept dat er nieuwe instrumenten nodig zijn om werkgevers en mogelijke 
werknemers op elkaar af te stemmen; benadrukt dat ten behoeve van werkgevers en 
onderdanen van derde landen betere informatie over legale migratie naar de EU nodig is 
en dat de gestructureerde en zinvolle dialoog over legale migratie met de relevante 
derde landen moet worden opgeschaald;

17. stelt daarom voor een EU-platform voor een reservoir van mensen met talent te 
ontwikkelen dat dient als onestopshop voor werknemers uit derde landen, EU-
werkgevers en nationale overheden; beveelt aan dat daarin alle arbeidssectoren worden 
opgenomen, met inbegrip van de sectoren die middelhoge of lage lonen uitbetalen; 
merkt op dat wanneer de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in zowel de EU als 
de landen van oorsprong bij een dergelijk platform worden betrokken dit zou kunnen 
bijdragen tot betere partnerschappen tussen deze diensten;
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18. beveelt aan om de erkenning en certificering van diploma’s, certificaten en andere 
beroepskwalificaties, met inbegrip van de formele en niet-formele verwerving van 
vaardigheden in derde landen, te vereenvoudigen; dringt erop aan dat de lidstaten 
onmiddellijk mechanismen en regelingen voor de validatie van niet-formeel en 
informeel leren invoeren overeenkomstig de aanbeveling van de Raad van 20129;

Versterking van de betrekkingen met derde landen en bevordering van legale trajecten

19. ondersteunt de mondiale en regionale samenwerking inzake migratie teneinde de 
beschikbaarheid en flexibiliteit van trajecten voor reguliere migratie te versterken; blijft 
ervan overtuigd dat een toename van het aantal kanalen voor legale migratie ertoe zou 
kunnen bijdragen dat de irreguliere migratie vermindert, dat het bedrijfsmodel van 
mensensmokkelaars wordt ontwricht, de mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden 
beperkt, gelijke kansen voor alle werkenden worden bevorderd en een legaal traject 
wordt geboden voor degenen die in de verleiding komen op irreguliere wijze naar de 
Unie te migreren;

20. wijst op de belangrijke rol van overmaking door migranten en de voordelen van veilige, 
reguliere en ordentelijke migratie voor zowel het verzendende als het ontvangende land; 
ondersteunt inspanningen om de kwesties van de “braindrain” en de “braingain” aan te 
pakken door instrumenten te blijven ontwikkelen die circulaire migratie mogelijk 
maken;

Ontwikkeling van het EU-wetgevingskader

21. wijst erop dat de EU achterblijft bij de mondiale concurrentiestrijd om talent; blijft 
vastbesloten in zijn streven naar een zinvolle herziening van de blauwe kaart-richtlijn 
om toegevoegde waarde te scheppen op het gebied van harmonisatie, de erkenning van 
vaardigheden, de vereenvoudiging van procedures en betere mobiliteit binnen de EU;

22. is van mening dat het EU-beleid inzake legale migratie moet inspelen op 
arbeidstekorten; beveelt aan dat de Unie haar wetgevingskader zodanig ontwikkelt dat 
dit in ruimere mate geldt voor onderdanen van derde landen die werk zoeken in banen 
voor mensen met een laag of gemiddeld opleidingsniveau10;

23. merkt in dat verband op dat onderdanen van derde landen vaak aan de slag gaan in de 
sector van de thuiszorg en het huishoudelijk werk11; vraagt de Commissie te komen met 
een ontwerp van richtlijn tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang en verblijf 
van huishoudelijk personeel;

24. vraagt de Commissie te overwegen een EU-brede regeling te ontwikkeling om 
zelfstandigen en/of ondernemers aan te trekken, en met name hun grensoverschrijdende 
activiteiten te faciliteren;

9 Aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren 
(PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1).
10 Zie bijvoorbeeld de studie van het Europees migratienetwerk met als titel “Determining labour shortages and 
the need for labour migration from third countries in the EU”, Europese Commissie, Brussel, 2015.
11 Zie ook: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration, Europees Parlement, Brussel, 2019, blz. 
21-22.
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25. erkent dat sectorale richtlijnen noch voor de behoeften van de arbeidsmarkt in de EU, 
noch voor de kwestie van legale migratie in het algemeen een wondermiddel zijn; is van 
mening dat de EU op middellange termijn de sectorale aanpak achter zich moet laten en 
een immigratiecode moet goedkeuren waarin brede regels zijn vastgesteld betreffende 
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen die in de Unie werk zoeken;

26. wijst erop dat een dergelijk overkoepelend wetgevingsinstrument de uiteenlopende 
voorschriften van de verschillende lidstaten zou wegwerken en zou zorgen voor de 
nodige vereenvoudiging en harmonisatie van de regels zonder een arbeidssector of 
werknemerstype te discrimineren;

°
° °

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In haar toespraak over de Staat van de Unie in 20201 heeft Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen de aanleg van legale toegangsroutes aangewezen als een van de maatregelen om 
irreguliere migratie in Europa aan te pakken. 

Denken dat er slechts één oplossing bestaat zou inderdaad getuigen van naïviteit. Migratie, al 
dan niet irregulier, heeft altijd bij onze geschiedenis gehoord en dat zal altijd zo blijven. 
Wanneer we de belangrijkste uitdagingen van de Europese Unie en de wereld bekijken – zoals 
de klimaatverandering, honger, oorlog en ongelijkheid – wordt het duidelijk dat de EU veel 
meer moet doen. 

Dit verslag handelt over legale arbeidsmigratie en beveelt een geleidelijke aanpak aan, waarbij 
problemen die zich nu stellen meteen worden aangepakt, vervolgens de door het EU-recht 
geregelde sectoren worden uitgebreid en tot slot wordt gekeken naar een meer overkoepelende 
hervorming van het EU-beleid voor legale migratie. Er is een realiteit in de EU die nog niet 
behoorlijk is aangepakt: de vergrijzing van de bevolking, de uitbuiting van buitenlandse 
werknemers, migratie als sociaal gegeven, en de wereldwijde wedloop om talent.

Volgens het verslag van 2019 over de vergrijzing2 was bij het begin van 2018 nagenoeg een 
vijfde van de bevolking in de EU-28 65 jaar of ouder. In het verslag wordt voorspeld dat het 
aantal ouderen in de Europese Unie (EU) in de loop van de volgende dertig jaar zal stijgen, en 
in 2050 zal pieken met 149,2 miljoen inwoners; dit relatieve aandeel van de totale bevolking 
zal ook geleidelijk toenemen en volgens de prognoses in 2050 28,5 % bereiken.

Met deze gegevens en de leemten op de arbeidsmarkt in gedachten kunnen we stellen dat een 
nieuw beleid voor legale migratie een van de vier pijlers is voor een evenwichtig migratiebeheer 
van de EU. 

In haar mededeling over een nieuw migratie- en asielpact erkent de Europese Commissie dat 
legale migratie onze samenleving en de economie ten goede komt. Hoewel de lidstaten het recht 
behouden om te bepalen hoeveel onderdanen uit derde landen worden toegelaten om werk te 
zoeken, krijgen zij ook de mogelijkheid leemten in de arbeidsmarkt in te vullen door die 
werknemers de juiste kansen en arbeidsomstandigheden te bieden die hen zo vaak worden 
ontzegd.

In een verslag uit 20193 wees het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten op de 
uitbuiting van migranten, onder meer onderdanen van derde landen die naar de EU komen en 
EU-onderdanen die naar een andere EU-lidstaat verhuizen. Daarbij ging het onder meer om 
mensen met een loon van slechts 5 EUR per dag, mensen die gedwongen waren om schulden 
aan mensensmokkelaars te betalen voordat ze ook maar één cent konden verdienen en mensen 
die in vrachtcontainers sliepen, zonder water of elektriciteit. Het verslag wierp licht op de 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_1655
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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precaire arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren, onder meer landbouw, bouw, 
huishoudelijk werk, horeca, fabriekswerk en vervoer.

Ook kan de toestand die door COVID-19 is veroorzaakt niet worden genegeerd. Migrerende 
werknemers en seizoenarbeiders hebben vaak precaire banen, met slechte 
arbeidsomstandigheden en ondermaatse huisvesting. Wanneer voor deze situatie een passende 
wettelijk kader wordt verstrekt, zouden zij toegang krijgen tot inkomenssteunmaatregelen, 
sociale bescherming en gezondheidszorg. 

De Europese Commissie spreekt over het overhalen van getalenteerde mensen met 
vaardigheden om naar de EU te komen. Op de arbeidsmarkt in de EU bestaan inderdaad 
tekorten aan specifieke vaardigheden in verschillende sectoren, waarvoor laag-, middelhoog- 
en hoogopgeleiden nodig zijn. In de onlangs gepubliceerde vaardighedenagenda voor Europa 
verklaarde de Europese Commissie4 dat zij met de lidstaten zou samenwerken aan moderne en 
omvattende nationale vaardighedenstrategieën en dat zij de krachten zou bundelen met de 
nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening om deze strategieën te verwezenlijken. 
Zij suggereert daarbij dat dit ook kan worden gekoppeld aan een strategischer aanpak van legale 
migratie die erop gericht is talentvolle mensen beter aan te trekken en te behouden.

De rapporteur brengt in haar verslag een aantal punten ter sprake, onder meer het feit dat de 
EU-wetgeving inzake legale migratie sterk versnipperd is. Door die wirwar van regels en 
voorschriften is het EU-kader onduidelijk en onaantrekkelijk, zowel voor onderdanen van derde 
landen als voor de lidstaten zelf. Hoewel beslissingen over de behoeften van hun arbeidsmarkt 
en het aantal te verlenen werkvergunningen nog altijd tot de bevoegdheid van de lidstaten 
behoren, zijn een betere coördinatie en samenwerking toch absoluut noodzakelijk, en moet 
bovendien worden gegarandeerd dat werknemers uit derde landen, net zoals EU-onderdanen, 
in de EU worden behandeld overeenkomstig de grondrechten. Ook is er meer onderzoek nodig 
om inzicht te verwerven in de integratie van niet-economische migranten in de arbeidsmarkt, 
inzicht in mobiliteitspatronen binnen de EU en in de nodige mechanismen om het profiel van 
arbeidsmigranten af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkten in de EU.
 
In dat verband stelt de rapporteur voor een reservoir van mensen met talent aan te leggen: een 
internationaal platform waarop migrerende werknemers doeltreffend kunnen worden gematcht 
met de vraag op de EU-arbeidsmarkt. Een onestopshop waar werkgevers de nodige 
vaardigheden kunnen melden en mogelijke werknemers te weten kunnen komen naar welke 
vaardigheden er vraag bestaat. Het platform zou worden gebruikt om de inzet van de huidige 
arbeidskrachten in de EU te optimaliseren, duidelijke informatie te verstrekken aan degenen die 
hun vaardigheden aanbieden en aan degenen die specifieke vaardigheden nodig hebben. Het 
digitale platform zou de beschikbare informatie toegankelijker maken, bedrijven in contact 
brengen met instellingen of overheden en een betrouwbare dienst verlenen die werkgevers en 
werknemers niet maandenlang laat wachten.

Bovendien zou de Commissie kunnen overwegen om een EU-brede regeling op te zetten om 
zelfstandigen en ondernemers aan te trekken.

Een gecoördineerde aanpak is noodzakelijk. De bestaande versnippering van de wetgeving leidt 
tot uiteenlopende regels en voorschriften voor verschillende groepen werknemers en voor 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1196
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degenen die zich met hun gezin willen herenigen. Dit wordt nog verergerd door complexe 
procedures en een gebrek aan eenvormigheid in de uitvoering ervan.

De Europese Unie staat op een belangrijke tweesprong. De beslissende keuzes van vandaag 
bepalen in welk Europa we in de toekomst zullen leven, welke kansen er zullen worden geboden 
en welke waarden er worden verdedigd.


