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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is van oordeel dat een duidelijk en doordacht economisch migratiebeleid op korte termijn 
mogelijk een gedeeltelijke oplossing kan zijn voor tekorten op de arbeidsmarkten die het 
gevolg zijn van de huidige demografische veranderingen onder de Europese bevolking;
wijst erop dat een dergelijk beleid er niet toe mag leiden dat de bevordering en 
verwezenlijking van het arbeidspotentieel op de nationale arbeidsmarkten (nationale 
burgers en migranten die reeds ingezetene zijn) worden verwaarloosd;

2. roept de lidstaten op een eerlijke en doorzichtige procedure aan te nemen om het voor 
migranten gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot werkgelegenheid met degelijke 
gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden en om te voorzien in wervingsvoorwaarden voor 
bedrijven;

3. wijst erop dat migratie en integratie nauw met elkaar verbonden zijn en dat migratie alleen 
kan slagen en voor alle betrokken partijen positief kan uitpakken als de migratiestrategieën 
gepaard gaan met holistische multidimensionale integratiestrategieën;

4. merkt op dat de meeste migranten (ongeacht hun officiële status) in grotere gemeenten en 
steden wonen en dat deze moeten migratiegebonden uitdagingen en kansen het hoofd 
moeten bieden, waarbij alle beschikbare middelen en bevoegdheden moeten worden 
aangeboord; dit zou moeten worden weerspiegeld in alle migratie- en 
ontwikkelingsprogramma’s en elk beleid in dezen, inclusief programma’s als AENEAS en 
EuropeAid;

5. erkent dat het fenomeen 'brain drain', waardoor de intellectuele, academische en 
professionele gemeenschap van derde landen als gevolg van migratie naar de EU wordt 
uitgedund, een negatieve uitwerking heeft op de gehele ontwikkeling van die landen, 
omdat hun professionele personele middelen worden weggenomen; is echter van oordeel 
dat moet worden gelet op arbeidsbureaus zonder scrupules die onder valse voorwendselen 
geschoold personeel aantrekken; juicht het voorstel van de Commissie toe om circulaire 
migratie te bevorderen, waarbij migranten tussen hun land van herkomst en bestemming
heen en weer reizen en zo alle kennis en ervaring die ze hebben opgedaan, naar hun land 
van oorsprong terugvloeit; wijst erop dat het noodzakelijk is circulaire migratie te 
koppelen aan integratiemaatregelen voor vertrekkende en terugkerende migranten; wijst 
op de rol van het maatschappelijk middenveld, de NGO’s en sociale partners in dit proces;
is van oordeel dat lidstaten die van migratie profiteren een bijdrage dienen te leveren op 
het gebied van de opleidingsbehoeften in derde landen; van vitaal belang is dat er 
maatregelen worden getroffen om gedwongen migratie te voorkomen, in het bijzonder wat 
betreft het voorkomen van, het toezicht op en de beteugeling van de mensenhandel;

6. juicht ook de voorstellen van de Commissie toe om een dialoog te voeren over 
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aangelegenheden die met verblijfs- en werkvergunningen te maken hebben en om 
mobiliteitsprogramma’s voor arbeidsmigranten in het leven te roepen met behulp waarvan 
de beschikbare vaardigheden van de migranten op de behoeften van het ontwikkelingsland 
kunnen worden afgestemd;

7. wijst op het feit dat bepaalde beroeps- en/of academische kwalificaties van werknemers 
van derde landen ofwel helemaal niet worden erkend, ofwel slechts met veel moeite, wat 
het voor dergelijke werknemers moeilijk maakt om op gelijke voet op de arbeidsmarkt van 
de EU-lidstaten toe te treden; is van oordeel dat migranten die in de EU werken, toegang 
dienen te hebben tot opleidingsprogramma’s zodat ze hun professionele competenties 
verder kunnen ontwikkelen;

8. roept de Commissie op onverwijld een dialoog op te starten met de overheden van de 
landen van herkomst teneinde een evenwichtige wetgeving te bereiken, alsook financiële 
en technische bijstand, die migratie toelaat en ervoor zorgt dat beroepservaring kan 
worden opgebouwd; roept haar op om, binnen het kader van deze dialoog en in 
samenwerking met de betrokken landen, de ontwikkeling te bevorderen van specifieke 
maatregelen in de sectoren die in het bijzonder onder de 'brain drain' te lijden hebben (bijv. 
de gezondheidszorg, het onderwijs en de bijscholing); dringt er derhalve bij de Commissie 
op aan landspecifieke programma's te ontwikkelen die ervoor zorgen dat het menselijk, 
financieel, economisch en maatschappelijk kapitaal naar de ontwikkelingslanden 
terugvloeit, zodat de democratische ontwikkeling en de eerbiediging en inachtneming van 
fundamentele waarden worden versterkt;

9. merkt op dat migranten door de ervaring die ze bij hun werk of studie in de EU hebben 
opgedaan, weliswaar veel aan de ontwikkeling van hun thuisland kunnen bijdragen, maar 
dat moet worden erkend dat iedere migrant zelf moet kiezen of hij aan de ontwikkeling 
van zijn thuisland wil bijdragen en zo ja, hoe;

10. is van oordeel dat overmakingen zeer belangrijke geldstromen naar ontwikkelingslanden 
vormen; juicht de voorstellen van de Commissie toe om de overschrijvingen te 
vereenvoudigen en goedkoper te maken en om migranten mogelijkheden te bieden om hun 
overmakingen deels te gebruiken voor investeringen in de ontwikkeling van hun thuisland;

11. juicht het voorstel van de Commissie toe om maatregelen te overwegen betreffende de 
overheveling van pensioenrechten, de erkenning van kwalificaties en de werking van 
mechanismen om de mobiliteit van onderzoekers en andere professionals te 
vergemakkelijken zodat ze desgewenst naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren en 
goed kunnen reïntegreren; 

12. verwacht van de Commissie dat zij bij het treffen van maatregelen tegen georganiseerde 
mensenhandel uit ontwikkelingslanden de slachtoffers niet als criminelen behandelt, maar 
dat de bestraffing van de daders voorop staat; merkt op dat veel vrouwen die de dupe van 
mensenhandel worden, geen toegang hebben tot wettelijke of sociale bescherming; roept 
de lidstaten op deze vrouwen uitzicht te bieden op een verblijfsvergunning voor een lange 
periode;

13. merkt op dat steeds meer arbeidsmigranten worden uitgebuit en roept de lidstaten op erop 
te letten dat de Europese en nationale arbeidswetgeving ten uitvoer wordt gelegd en alle 
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arbeidsmigranten in wettelijk en civiel opzicht tegen misbruik en uitbuiting te beschermen;

14. wijst erop dat onderzoek en opleiding binnen de EU door immigranten uit 
ontwikkelingslanden gepaard moet gaan met het scheppen van gepaste voorwaarden voor 
jonge zakenlui, zodat deze gemotiveerder zijn om in hun land van herkomst te investeren 
en de geldovermakingen doeltreffender worden aangewend;

15. onderkent het belang van de rol die de KMO’s bij het scheppen van banen en bij de 
bijdrage aan ontwikkeling spelen; dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking 
met de Europese Investeringsbank programma’s te ontwikkelen die migranten ertoe 
aanzetten grotere bedragen in dergelijke bedrijven te investeren;

16. erkent dat het van vitaal belang is jongeren aan te moedigen een zekere band met hun land 
van herkomst te houden en ervoor te zorgen dat zij zich desgewenst voor de ontwikkeling 
van dat land kunnen blijven inzetten; roept de Commissie en de lidstaten op verschillende 
jeugduitwisselingsprogramma's te ontwikkelen, in het kader van het Zevende 
Kaderprogramma voor onderzoek initiatieven te ontplooien, het aanhalen van de culturele 
en educatieve banden met de desbetreffende landen te stimuleren, de samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen in de EU en de ontwikkelingslanden te verbeteren en steun te geven 
aan herintegratiemaatregelen;

17. erkent ook dat in het licht van recente ontwikkelingen een herziening nodig is van de 
beperkende maatregelen die het vrije verkeer van arbeidsmigranten uit de nieuwe lidstaten 
belemmeren, opdat het bestaande arbeidspotentieel in de EU beter wordt benut;

18. roept de Commissie op om (in samenwerking met de lidstaten) uitwisselingsprogramma’s 
voor studenten en jonge afgestudeerden uit ontwikkelingslanden te bevorderen en te 
ontwikkelen, waardoor net als bij de programma’s Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, 
Sócrates en Leonardo da Vinci (die redelijk goede resultaten hebben bereikt) de 
doelstellingen van tijdelijke migratie mede kunnen worden gerealiseerd en waardoor lessen 
en gedegen werkwijzen kunnen worden overgebracht naar de landen van herkomst van de 
studenten en afgestudeerden;

19. roept de Commissie en de lidstaten op de niet-financiële, maatschappelijk-professionele 
bijdrage aan de ontwikkeling te verbeteren door de landen te helpen bij het in kaart 
brengen van hun diaspora's en het aanknopen van banden daarmee, bij de evaluatie van de 
rol van jongeren en bij de verbetering van de integratie en het burgerschap, evenals bij het 
leggen van contacten tussen de desbetreffende belanghebbenden op het gebied van 
economische migratie, zoals niet-gouvernementele organisaties en sociale partners in 
landen van herkomst en bestemming.
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TOELICHTING

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen, waarvan de demografische veranderingen een 
van de belangrijkste zijn. Door de vergrijzing zal de EU in de zeer nabije toekomst niet aan de 
vraag van de EU-arbeidsmarkt kunnen voldoen. Het is daarom noodzakelijk duidelijke en 
doordachte strategieën en beleidslijnen uit te werken die schadelijke economische en 
maatschappelijke gevolgen kunnen voorkomen of ten minste beperken.

Een van de mogelijke manieren om aan de vraag van de EU-arbeidsmarkt tegemoet te komen 
is de economische migratie, met inbegrip van de migratie uit ontwikkelingslanden naar de EU. 
Hoewel het migratiebeleid tot nu toe onder de bevoegdheid van de lidstaat viel, wordt het tijd 
deze nieuwe uitdagingen op EU-niveau aan te gaan.

Er moet echter worden opgemerkt dat economische migratie slechts een tijdelijke oplossing 
kan zijn, die niet alleen de EU voordelen moet opleveren maar ook het land van herkomst van 
de emigrant.

Om derhalve de schadelijke gevolgen van de brain drain in het thuisland van de migranten te 
beperken en om die landen te helpen op een doeltreffende manier gebruik te maken van de 
aanzienlijke voordelen die de teruggekeerde migranten te bieden hebben, dient de EU 
verscheidene maatregelen aan te moedigen, waaronder circulaire migratie, nauwere banden met 
de diasporalanden en bevordering van culturele en educatieve uitwisselingsprogramma's voor 
jongeren.
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