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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at en klar og velafgrænset økonomisk migrationspolitik kan være en mulig 
kortsigtet delløsning på mangler på arbejdsmarkedet, som skyldes de igangværende 
demografiske ændringer i den europæiske befolkning; mener, at en sådan politik ikke må
tilsidesætte fremme og udnyttelse af arbejdskraftpotentialet på de nationale 
arbejdsmarkeder (statsborgere og allerede bosiddende indvandrere);  

2. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en retfærdig og gennemsigtig procedure til 
fremme af indvandrernes adgang til beskæftigelse under værdige arbejds-, sundheds- og 
sikkerhedsvilkår samt til fremme af virksomhedernes ansættelsesvilkår;

3. påpeger, at migration og integration er tæt forbundet, og at migrationsstrategierne skal 
ledsages af holistiske flerdimensionale integrationsstrategier, hvis migrationen skal være 
vellykket, og hvis alle de berørte parter skal drage fordel heraf;

4. bemærker, at hovedparten af indvandrerne (uanset deres officielle status) bor i byer, og at 
disse byer skal reagere på de indvandringsrelaterede udfordringer og muligheder ved at 
anvende alle forhåndenværende beføjelser og ressourcer; bemærker, at dette bør afspejles i 
alle indvandrings- og udviklingsprogrammer og -politikker, herunder programmer som 
Aeneas og EuropeAid;

5. erkender, at fænomenet hjerneflugt, hvis de intellektuelle, akademiske og faglige 
ressourcer i tredjelande begrænses som følge af udvandring til EU, har en negativ virkning 
på disse landes udvikling som helhed, fordi det fjerner deres faglige ressourcer; mener 
imidlertid, at opmærksomheden skal rettes mod de samvittighedsløse bureauer, der 
rekrutterer uddannet personale under falske forudsætninger; glæder sig over 
Kommissionens forslag om at tilskynde til cirkulær migration, hvor migranter rejser frem 
og tilbage mellem deres oprindelsesland og destinationslandet og derved stiller den viden 
og erfaring, som de har erhvervet, til rådighed for deres hjemland; påpeger, at det er 
nødvendigt at ledsage cirkulær migration af integrationsforanstaltninger for migranter, der 
rejser ud og vender tilbage; fremhæver civilsamfundets, ngo'ernes og arbejdsmarkedets 
parters rolle i denne proces; mener, at de medlemsstater, der nyder godt af migration, også
skal bidrage til at dække behovet for erhvervsuddannelse i tredjelande; mener, at det er 
afgørende, at der iværksættes foranstaltninger for at hindre tvungen migration, især hvad 
angår forebyggelse, overvågning og begrænsning af menneskehandel;

6. glæder sig ligeledes over Kommissionens forslag om at føre en dialog om spørgsmål, der 
vedrører opholds- og arbejdstilladelser, og om at forvalte mobilitetsprogrammer for 
vandrende arbejdstagere, hvorved indvandrernes kvalifikationer afpasses efter 
udviklingslandets behov;
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7. mener, at det forhold, at visse erhvervsmæssige og/eller akademiske kvalifikationer, som 
arbejdstagere fra tredjelande har erhvervet, enten ikke anerkendes overhovedet eller kun 
anerkendes med besvær, kan gøre det vanskeligt for sådanne arbejdstagere at komme ind 
på EU-medlemsstaternes arbejdsmarkeder på lige vilkår; mener, at indvandrerne bør have 
adgang til uddannelsesprogrammer, mens de er beskæftiget i EU, således at de kan udvikle 
deres faglige kompetence;

8. opfordrer Kommissionen til straks at indlede en dialog med regeringerne i 
oprindelseslandene med henblik på at skabe en balance i lovgivningen og opnå finansiel og 
teknisk bistand, der giver mulighed for migration og for at opnå erhvervserfaring;
opfordrer Kommissionen til under denne dialog at fremme udviklingen af konkrete 
foranstaltninger inden for de sektorer, der især er udsat for hjerneflugt (f.eks. inden for 
sundhed og almen og faglig uddannelse), i samarbejde med de berørte lande; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at udarbejde landerelaterede programmer, som kan 
bringe menneskelig, finansiel, økonomisk og social kapital tilbage til udviklingslandene for 
at styrke den demokratiske udvikling og respekt for og overholdelse af grundlæggende 
værdier;  

9. bemærker, at migranter kan bidrage væsentligt til deres hjemlandes udvikling med erfaring 
fra arbejde eller studier i EU, men at det bør være de enkeltes personlige valg, om og 
hvordan de vil bidrage til deres hjemlands udvikling;

10. mener, at overførsler udgør en meget vigtig pengeforsyning til udviklingslandene og 
glæder sig over Kommissionens forslag om at forenkle overførsler og gøre dem billigere 
samt åbne muligheder for indvandrere, som ønsker at anvende en del af overførslerne til en 
form for investering, som støtter udviklingen i deres hjemland;

11. glæder sig over Kommissionens forslag om at overveje foranstaltninger vedrørende 
overførsel af pensionsrettigheder, anerkendelse af kvalifikationer og forvaltning af 
ordninger til fremme af forskeres og andre akademikeres mobilitet, således at de får 
mulighed for at vende tilbage til deres hjemland, såfremt de måtte ønske dette, og får 
lettere ved at blive genintegreret;

12. forventer, at Kommissionen i sine foranstaltninger mod organiseret handel med mennesker 
fra udviklingslande ikke kriminaliserer ofrene, men sætter fokus på at straffe 
gerningsmændene; understreger, at mange kvinder, som er ofre for menneskehandel, ikke 
har nogen adgang til juridisk eller social beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
de pågældende kvinder varigt ophold;

13. bemærker den øgede udnyttelse af vandrende arbejdstagere og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre, at den europæiske og nationale beskæftigelseslovgivning håndhæves, og at alle 
vandrende arbejdstagere ydes juridisk og civil beskyttelse mod misbrug og udnyttelse;

14. påpeger, at forskning og uddannelse, som indvandrere fra udviklingslande gennemfører i 
EU, skal ledsages af passende vilkår for unge forretningsfolk, således at de i højere grad 
motiveres til at investere i deres oprindelseslande, med henblik på at sikre en øget virkning 
af pengeoverførsler;
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15. anerkender betydningen af den rolle, som SMV'erne spiller med hensyn til skabelse af 
arbejdspladser og fremme af udviklingen; opfordrer indtrængende Kommissionen til - i 
samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank - at udvikle programmer, der vil 
tilskynde migranter til at investere større beløb i sådanne virksomheder;

16. erkender, at det er vigtigt at tilskynde unge til at opretholde en eller anden forbindelse med 
deres oprindelsesland og gøre det muligt for dem, såfremt de måtte ønske det, at bevare et 
engagement i udviklingen i dette land; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
udarbejde forskellige udvekslingsprogrammer for unge, tage initiativer inden for rammerne 
af det syvende rammeprogram for forskning og fremme tættere kulturelle og 
uddannelsesmæssige forbindelser med de berørte tredjelande og således styrke samarbejdet 
mellem uddannelsesinstitutionerne i EU og i udviklingslandene samt støtte 
genintegrationsforanstaltninger;

17. anerkender ligeledes behovet for i lyset af den seneste udvikling at vurdere de restriktive 
foranstaltninger, der hindrer den frie bevægelighed for vandrende arbejdstagere fra de nye 
medlemsstater, med henblik på at sikre bedre udnyttelse af EU's eksisterende 
arbejdsstyrke;

18. opfordrer Kommissionen til (i samarbejde med medlemsstaterne) at fremme og udvikle 
udvekslingsprogrammer for studerende og unge akademikere fra udviklingslande, som - i 
lighed med programmerne Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Socrates og Leonardo 
da Vinci (der har opnået rimeligt gode resultater) - vil bidrage til at sikre målet med 
midlertidig migration og gøre det muligt at overføre erfaringer og god praksis til de 
studerendes og akademikernes oprindelseslande;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke det ikke-finansielle og 
sociale/erhvervsmæssige bidrag til udviklingen ved at hjælpe udviklingslandene med at 
lokalisere deres diasporaer og oprette forbindelser til dem, evaluere de unges rolle og 
styrke integration og statsborgerskab samt oprette forbindelser mellem de relevante parter 
inden for den økonomiske migration såsom ikke-statslige organisationer og 
arbejdsmarkedets parter i oprindelses- og destinationslandene.



PE 367.806v02-00 6/7 AD\604885DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

EU står over for store udfordringer, hvoraf de demografiske ændringer er de vigtigste. På
grund af befolkningens aldring vil EU i den nærmeste fremtid ikke længere være i stand til at 
opfylde EU-arbejdsmarkedets behov. Derfor er det nødvendigt at udarbejde klare og 
velafgrænsede strategier og politikker, som kan medvirke til at forebygge eller i det mindste 
begrænse de ødelæggende økonomiske og sociale konsekvenser.

Et af midlerne til at opfylde EU-arbejdsmarkedets behov er økonomisk migration, som 
omfatter migration fra udviklingslandene til EU. Selv om migrationspolitik altid har hørt under 
medlemsstaterne, er det tid at tage fat på de udfordringer, der er opstået, på EU-niveau.

Det skal imidlertid bemærkes, at økonomisk migration kun kan være en midlertidig løsning og 
ikke kun skal være til fordel for EU, men også for emigranternes oprindelsesland.

Derfor bør EU for at begrænse de skadelige virkninger af hjerneflugt i migranternes hjemlande 
og for at hjælpe disse lande med effektivt at udnytte de betydelige fordele ved, at migranter 
vender hjem, tilskynde til forskellige foranstaltninger, f.eks. cirkulær migration, tættere 
forbindelser med diasporaer og fremme af kulturelle og uddannelsesmæssige 
udvekslingsprogrammer for unge.
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