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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en tydlig och detaljerad politik för ekonomisk migration skulle 
kunna lösa problem på arbetsmarknaden på kort sikt vid arbetskraftsbrist som är en följd av 
de demografiska förändringar som Europas befolkning just nu genomgår. En sådan politik
får inte försumma att främja och ta tillvara arbetskraftspotentialen (infödda och redan 
etablerade invandrare) på de nationella arbetsmarknaderna. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta rättvisa och transparenta 
förfaranden för att underlätta migranters tillgång till arbete med anständiga arbetsvillkor 
och villkor för hälsa och säkerhet, samt för hur de anställs hos företagen.

3. Europaparlamentet understryker att migration och integration är nära förbundna. Om 
migrationen skall lyckas och alla berörda parter gynnas måste strategierna på
migrationsområdet gå hand i hand med en heltäckande och flerdimensionell 
integrationspolitik.

4. Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av invandrarna – oavsett officiell status –
bor i städerna och att städerna måste hantera de utmaningar och möjligheter som är 
förknippade med migration, oavsett tillgängliga resurser och kompetens. Detta bör 
återspeglas i alla program och strategier på migrations- och utvecklingsområdet, även i 
program som AENEAS och EuropeAid.

5. Europaparlamentet uppmärksammar att fenomenet kunskapsflykt, då tredjeländers 
intellektuella och akademiska resurser och yrkesresurser minskar som en följd av migration 
till EU, har negativa konsekvenser för dessa länders utveckling i stort genom att deras 
yrkesresurser försvinner. Parlamentet anser dock att man bör vara uppmärksam på
samvetslösa byråer som rekryterar utbildad personal under falska förespeglingar. 
Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att främja cirkulär migration, då migranterna 
åker fram och tillbaka mellan sitt ursprungsland och värdlandet, och på sätt kan stå till 
hemlandets förfogande med den kunskap och erfarenhet som de har förvärvat. Parlamentet 
påpekar att man måste komplettera cirkulär migration med integreringsåtgärder för 
migranter som ger sig av och kommer tillbaka. Parlamentet understryker den roll det civila 
samhället, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter spelar i denna process.
Parlamentet anser att medlemsstater som drar nytta av migration också skall bidra till att 
uppfylla utbildningsbehoven i tredjeländer. Parlamentet anser att det är av avgörande 
betydelse att man ser till att förhindra påtvingad migration, i synnerhet med tanke på
förebyggande, övervakning och minskning av människohandel.

6. Europaparlamentet välkomnar dessutom kommissionens förslag om att inleda en dialog i 
frågor om uppehålls- och arbetstillstånd samt att förvalta program för migrerande 
arbetstagare som kopplar samman migranternas kompetens med behoven i 
utvecklingsländerna.
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7. Europaparlamentet konstaterar att vissa yrkesutbildningsmeriter och/eller akademiska 
meriter för arbetstagare från tredjeländer antingen inte alls erkänns eller endast med stor 
svårighet erkänns vilket gör det svårt för sådana arbetstagare att komma in på
EU-medlemsstaternas arbetsmarknader på jämställda villkor. Parlamentet anser att 
migranter bör ha tillgång till utbildningsprogram när de arbetar inom EU så att de kan 
utveckla sin yrkeskompetens.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med regeringarna i 
ursprungsländerna, i syfte att uppnå en balanserad lagstiftning och ekonomiskt och tekniskt 
bistånd som tillåter migration och gör det möjligt att utveckla yrkeserfarenhet. Parlamentet 
uppmanar vidare kommissionen att inom ramen för denna dialog stärka utvecklingen av 
särskilda åtgärder inom de sektorer som särskilt berörs av kunskapsflykten (t.ex. hälso- och 
sjukvård, grund- och yrkesutbildning), i samarbete med de berörda länderna. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att utarbeta landsspecifika program som kan föra tillbaka 
det mänskliga, finansiella, ekonomiska och sociala kapitalet till utvecklingsländerna i syfte 
att stärka den demokratiska utvecklingen och främja respekt för och efterlevnad av 
grundläggande värden.

9. Europaparlamentet noterar att migranterna kan bidra avsevärt till sitt hemlands utveckling 
genom erfarenheter av att arbeta eller studera i EU, men man måste komma ihåg att det 
skall vara varje migrants eget personliga val om och hur denne helst vill bidra till 
hemlandets utveckling. 

10. Europaparlamentet anser att penningförsändelserna utgör ett mycket viktigt finansiellt flöde 
till utvecklingsländerna och välkomnar kommissionens förslag att underlätta överföringar 
av pengar till en lägre kostnad och öppna möjligheter för migranter som önskar använda 
delar av sina försändelser till någon form av investering som främjar utvecklingen i deras 
hemland.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utreda åtgärder angående 
överföring av pensionsrättigheter, erkännande av meriter och fungerande mekanismer som 
skall underlätta rörlighet för forskare och andra yrkeskategorier, så att de, när de så önskar, 
kan återvända till sitt ursprungsland och återintegreras på ett framgångsrikt sätt.

12. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen när den vidtar åtgärder mot organiserad 
människohandel från utvecklingsländer inte kommer att kriminalisera offren, utan att den 
koncentrerar sig på att straffa förövarna. Parlamentet noterar att många kvinnor som faller 
offer för människohandel saknar tillgång till rättsligt eller socialt skydd. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ge dessa kvinnor möjlighet att bosätta sig i landet under en 
längre tid.

13. Europaparlamentet noterar att utnyttjandet av migrerande arbetstagare har ökat och 
uppmanar medlemsstaterna att garantera tillämpningen av EG:s och den nationella 
arbetslagstiftningen och att erbjuda alla migrerande arbetstagare rättsligt och civilt skydd 
mot övergrepp och utnyttjande.

14. Europaparlamentet understryker att forskning och utbildning som migranter från 
utvecklingsländer genomgår inom EU måste åtföljas av att man skapar gynnsamma 
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förhållanden för unga företagare så att de har större motivation att investera i sina 
ursprungsländer, genom att se till att penningförsändelser kan användas i högre grad.

15. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som små och medelstora företag spelar när det 
gäller att skapa arbetstillfällen och bidra till utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samarbete med Europeiska investeringsbanken utveckla program som 
får migranter att investera större summor i sådana företag.

16. Europaparlamentet erkänner att det är mycket viktigt att uppmuntra ungdomar att behålla 
någon form att kontakt med sitt ursprungsland och att göra det möjligt för dem, om de så
vill, att behålla ett engagemang för utvecklingen av det landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta olika ungdomsutbytesprogram, att ta 
initiativ inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning, att främja närmare 
kulturellt samarbete och utbildningsband med de berörda tredjeländerna, att förstärka 
samarbetet mellan utbildningsinstitutioner i EU och utvecklingsländerna samt stödja 
återanpassningsåtgärder.

17. Europaparlamentet erkänner även att det med tanke på den allra senaste utvecklingen är 
nödvändigt att göra en översyn av de inskränkande åtgärder som förhindrar fri rörlighet för 
migrerande arbetstagare från de nya medlemsstaterna, i syfte att bättre utnyttja den 
befintliga arbetskraften inom EU.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att (i samarbete med medlemsstaterna) främja 
och utveckla utbytesprogrammen för studerande och nyutexaminerade från 
utvecklingsländer som - vilket är fallet med programmen Erasmus, Erasmus-Mundus, 
Comenius, Sokrates och Leonardo da Vinci (som har nått ganska goda resultat) - kommer 
att hjälpa till att säkra målen med tidsbestämd migration och möjliggöra att lärdomar och 
god praxis överförs till de studerandes och de nyutexaminerades ursprungsland.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra de 
icke-finansiella, sociala och yrkesmässiga biståndsaspekterna i utvecklingen genom att 
hjälpa länderna att kartlägga sin diaspora och knyta kontakter med den, samt bedöma 
ungdomarnas roll och därigenom främja integration och medborgarskap samt att knyta 
kontakter med berörda parter på området för ekonomisk migration såsom icke-statliga 
organisationer och arbetsmarknadens parter i ursprungs- och värdländer.
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MOTIVERING

Europeiska unionen står inför stora utmaningar och de demografiska förändringarna är bland 
de viktigaste. På grund av befolkningens ökande ålder kommer EU inom en nära framtid inte 
att kunna tillgodose efterfrågan på EU:s arbetsmarknader. Därför måste tydliga och detaljerade
strategier och tillvägagångssätt utarbetas som kan bidra till att förebygga eller åtminstone 
mildra de skadliga ekonomiska och sociala konsekvenserna.

Ett sätt att bemöta efterfrågan på EU:s arbetsmarknad är den ekonomiska migrationen, som 
omfattar migration från utvecklingsländerna till EU. Även om migrationspolitiken alltid hört till 
medlemsstaternas kompetensområde är det nu dags att reagera på de utmaningar som uppstått
på EU-nivå.

Det bör emellertid noteras att ekonomisk migration endast kan vara en tillfällig lösning och att 
den måste innebära fördelar inte bara för EU utan också för emigrantens ursprungsland.

För att minska de skadliga effekterna av kompetensflykten från migranternas hemländer och 
för att hjälpa dessa länder att effektivt använda de avsevärda fördelar som fås från 
återvändande migranter bör EU främja olika åtgärder. Hit hör bland annat cirkulär migration, 
närmare kontakter med diasporan samt främjande av program för ungdomskulturellt utbyte och 
utbildningsutbyte.
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