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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en
instrumenten
(2008/2331(INI)

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2008 getiteld \iEen gemeenschappelijk
immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten ll (COM(2008)0359),

- gezien het advies van het Comité van de regio's over een geineenschappelijk
immigratiebeleid voor Europa van 26 november 2008\ ,

- gezien het Europees pact inzake immigratie en asiel, aangenomen door de Europese Raad op
15 en 16 oktober 20082,

- gezien Richtlijn 2008/l15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven3,

- gezien Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli
2007 tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle-grensinterventieteams4

,

- gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de criteria en instrumenten on1 te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is
voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan
van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
(COM(2008)0820),

- gezien de n1ededeling van de Con1missie van 17 oktober 200S getiteld "Eén jaar na Lissabon:
het partnerschap van de EU en Afrika in de praktijkIl (COM(200S)0617),

- gezien de mededeling van de Commissie van 13 februari 200S "De voorbereiding van de
volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie" (COM(200S)0069),

- gezien het werkdocument van de Commissie getiteld lIEvaluatie en monitoring van de
uitvoering van het EU-plan inzake de beste praktijken. normen en procedures bij de
voorkoming en bestrijding van mensenhandel" (COM(200S)0657).

- gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en het eerste actieplan daarvan (2008
2010) - het Strategisch Partnerschap - overeengekomen tijdens de Afrikaans-Europese Top
op 8 en 9 december 2007 in Lissabon5

•

- gezien de mededeling van de Conln1issie van 30 november 2006 getiteld "Eén jaar algehele
aanpak van migratie: naar een alonl\'attend Europees migratiebeleid" (COM(2006)0735).

I COR/200S/21 O.
2 Raadsdocument 13440/08.
3 PB L 348 van 24. 12.2008. blz. 98.
ol PB L 199 van 31.7.2007, blz. 30.
s Raadsdocument 7204/08 van 3 maart 2008.
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- gezien het Haags programma - Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese
Unie, dat is aangenomen door de Europese Raad van 4-5 november 2004,

- gezien het Tampere-programnla dat is aangenonlen door de Europese Raad van 15 en 16
oktober 1999, waarin een coherente aanpak op het gebied van immigratie en asiel is
vastgesteld,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 maart 2009 over IlDe toekomst van het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel"l ,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2009 over het voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad waarin sancties worden voorzien tegen werkgevers
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen2

,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 februari 2009 over de Europese uitvoering van
Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimunlnonnen voor de opvang van asielzoekers
en vluchtelingen: werkbezoeken van de Commissie burgerlijke vrijheden 2005-20083,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 over de evaluatie en de
toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap en over het Europese
grensbewakingssysteem Eurosur4

,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2008 over het voorstel voor een
richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen
van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan5,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 novenlber 2008 over het voorstel voor een
richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde
vergunning voor onderdanen van derde landen Oln op het grondgebied van een lidstaat te
verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven6

,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 september 2008 over de evaluatie van het Dublin
systeem7

,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 april 2008 over het voorstel voor een richtlijn van
de Raad tot wijziging van Richtlijn 200311 09/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden
tot personen die internationale bescherming genieten8

•

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 septelnber 2007 over het beleidsplan legale
migratie9

,

NL

I Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0087.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0069.
:- Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0047.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(200S)0633.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(200S)0557.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0558.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0385.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0 168.
9 PB C 219E van 28.8.2008, blz. 215.
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- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2007 over de beleidsprioriteiten in het
kader van de strijd tegen de illegale immigratie van onderdanen van derde landen I.

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over strategieën en middelen voor de
integratie van immigranten in de Europese Unie2,

- gelet op het Verdrag van Amsterdam op.grond waarvan bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op het gebied van immigratie en asiel zijn verleend aan de
Gemeenschap en gelet op artikel 63 van het EG-Verdrag.

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en
de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Comlnissie cultuur en
onderwijs en de Commissie rechten van de vrouwen gendergelijkheid (A6-025 112009),

A. overwegende dat lnigratie naar Europa een gegeven blijft zolang er tussen Europa en andere
delen van de wereld grote verschillen bestaan op het gebied van welvaart en levenskwaliteit,

B. overwegende dat een gemeenschappelijke aanpak van immigratie in de EU noodzakelijk is
geworden, vooral in een gemeenschappelijk gebied zonder interne grenscontroles, waar het al
dan niet handelen van de ene lidstaat rechtstreeks van invloed is op andere lidstaten en de EU
in het algemeen,

c. overwegende dat een slecht beheerde migratie de sociale cohesie in de landen van
bestemnling kan verstoren en tevens nadelige gevolgen kan hebben voor de landen van
herkomst en de migranten zelf.

D. overwegende dat reguliere nligratie een kans vormt waarvan zowel migranten, landen van
herkomst, Olndat hun migranten geld opsturen naar huis, als lidstaten kunnen profiteren;
overwegende echter dat vooruitgang op het gebied van reguliere migratie hand in hand moet
gaan met effectieve maatregelen voor de bestrijding van niet-reguliere imnligratie, omdat het
vooral deze immigratie is die het bestaan van criminele mensenhandelorganisaties mogelijk
maakt,

E. overwegende dat een echt gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid niet enkel
gebaseerd mag zijn op de bestrijding van niet-reguliere migratie, maar ook op de
samenwerking met derde landen en doorreislanden en op het bestaan van een geschikt
integratiebeleid,

F. overwegende dat het migratiebeleid in Europa 1110et voldoen aan de normen van het
internationaal recht, in het bijzonder het beleid dat betrekking heeft op mensenrechten,
menselijke waardigheid en recht op asiel.

G. overwegende dat de Europese Unie een gastvrije omgeving is en dat moet blijven voor hen
die het recht verkrijgen er te verblijven. of het nu gaat om immigranten om redenen van
arbeid, gezinshereniging of studie of om personen die internationale bescherming behoeven,

H. overwegende dat migranten de voorbije decennia een heel belangrijke rol hebben gespeeld in

I PB C 219E van 28.8.2008, blz. 223.
2 PB C 303E van) 3.) 2.2006, blz. 845.
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de ontwikkeling van de Europese Unie en van het Europees project en dat het van wezenlijk
belang is dat te erkennen en tevens te erkennen dat de Europese Unie nog steeds migranten
nodig heeft,

I. overwegende dat volgens Eurostat de vergrijzing in de EU op de nliddellange termijn
toeneemt, met als gevolg een verwachte vermindering van de beroepsbevolking met mogelijk
wel bijna 50 miljoen tot 2060, en dat immigratie kan fungeren als een belangrijke aanjager
voor goede economische resultaten in de EU,

J. overwegende dat de strategie van Lissabon in haar plannen voor groei en werkgelegenheid te
kampen heeft met een mogelijk gebrek aan arbeidskrachten dat het behalen van de
doelstellingen in de weg kan staan, dat de werkloosheid momenteel toeneemt, en dat dit
gebrek op de korte tennijn kan worden verzacht door adequaat en gestructureerd beheer van
de economische immigratie,

K. overwegende dat immigranten vaak onzekere banen of kwalitatief mindere banen hebben, of
banen waarvoor zij overgekwalificeerd zijn.

L. overwegende dat de EU zich ook meer moet inspannen om problemen als gevolg van
tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden intern aan te pakken, door sectoren aan te
boren die momenteel een lage participatiegraad kennen, zoals mensen met een handicap of
een onderwijsachterstand, of langdurig werkloze, reeds in de EU verblijvende asielzoekers,

M. overwegende dat het aantal vrouwelijke immigranten in de EU vooltdurend toeneemt en naar
schatting 54% van het totale aantal immigranten uitmaakt,

N. overwegende dat vrouwelijke immigranten aanzienlijke problemen bij de integratie en de
toegang tot de arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van hun lage opleidingsniveau en de
negatieve stereotypen en praktijken die ze uit het land van herkomst hebben meegebracht,
evenals de negatieve stereotypen en de discriminatie die in de lidstaten bestaan; overwegende
dat veel hoog opgeleide jonge vrouwen naar de EU komen en hier relatief ongeschoold werk
verrichten,

Algemene overwegingen

1. is een groot voorstander van de instelling van een gemeenschappelijk Europees
immigratiebeleid dat is gebaseerd op een hoge mate van politieke en operationele solidariteit,
wederzijds vertrouwen, transparantie, partnerschap. gedeelde verantwoordelijkheid en
gezamenlijke inspanningen op basis van gen1eenschappelijke waarden en concrete acties,
alsook op de waarden die worden erkend in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie;

2. herhaalt dat het beheer van migratiestrOJnen n10et gebeuren op basis van een gecoördineerde
aanpak die rekening houdt met de demografische en economische situatie van de EU en haar
lidstaten~

3. is van mening dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk immigratiebeleid aanzienlijk
gebaat zou zijn bij meer en regelnlatig overleg met vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld, zoals organisaties die actief zijn voor en met
migrantengemeenschappen;
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4. betreurt dat het gemeenschappelijk beleid inzake legale immigratie te beperkt is gebleven en
verwelkomt de nieuwe wetgevingsinstrumenten die zijn aangenomen in het kader van het
gemeenschappelijk Europees beleid voor legale in1migratie~

5. benadrukt dat een coherent en evenwichtig gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid de
geloofwaardigheid van de EU in haar relatie met derde landen vergroot~

6. wijst er nogmaals op dat het doeltreffende beheer van migratie de betrokkenheid van de
regionale en lokale autoriteiten vereist en werkelijke partnerschappen en samenwerking met
derde landen van herkomst of doorreis, die vaak de indruk hebben dat hun eenzijdig
beslissingen worden opgelegd~ benadrukt dat een dergelijke samenwerking alleen mogelijk is
wanneer het derde land de internationale wetgeving inzake mensenrechten en bescherming
respecteert en de Geneefse Conventie (1951) heeft ondertekend;

7. is van mening dat imlnigratie naar de EU niet de oplossing is voor de uitdagingen waarmee
ontwikkelingslanden te n1aken hebben en dat een gen1eenschappelijk immigratiebeleid moet
worden gekoppeld aan een effectief ontwikkelingsbeleid van de landen van herkon1st;

8. verwelkomt de aanneming van het Europees pact inzake immigratie en asiel door de
Europese Raad op 16 oktober 2008 en de maatregelen, instrumenten en voorstellen die de
Commissie heeft gepresenteerd in haar voornoemde mededeling "Een gemeenschappelijk
immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten"; verzoekt de Raad
en de Con1missie snel met de uitvoeringsfase van deze toezeggingen te beginnen;

9. verwelkomt de institutionele implicaties van het Verdrag van Lissabon, en in het bijzonder
de uitbreiding van de medebeslissing en gekwalificeerde meerderheid voor het hele
immigratiebeleid, de verduidelijking van de Europese bevoegdheid inzake visums en
grenscontroles, en de uitbreiding van de Europese bevoegdheid op het gebied van
asielzoekers en legale en niet-reguliere migratie;

10. is van mening dat een gemeenschappelijk immigratiebeleid ook de instelling van een
gemeenschappelijk asielbeleid vereist en verwelkomt het verslag over de toekomst van het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en het voorstel van de Commissie voor een
verordening ter oprichting van een Europees bureau voor ondersteuning op asielgebied;

Welvaart en immigratie

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften
van Europa op het gebied van denlografie. de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en
door de gevolgen van denlografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert
tevens een bijdrage aan de ontvvikkeling van derde landen~ door de uitwisseling van kennis
en know hovv en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de
tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te
vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere
immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese
Unie vormt;
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13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting

60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om
migratie langs legale weg mogelijk te maken;

14. onderstreept de noodzaak van een uitgebreide evaluatie van de markt- en
vaardighedenbehoeften van de EU; is echter van mening dat elke lidstaat controle moet
houden over het aantal personen dat nodig is op zijn arbeidsmarkt en rekening moet houden
met het beginsel van communautaire preferentie zolang de overgangsmaatregelen van
toepassing zijn;

15. ondersteunt de ontwikkeling van nationale "inlmigratieprofielen" die op elk gewenst moment
een totaalbeeld kunnen geven van de immigratiesituatie in een lidstaat en speciaal aandacht
schenken aan de behoeften van de arbeidsmarkt:

16. wijst er noglnaals op dat het belangrijk is de aantrekkelijkheid van de EU voor
hoogopgeleide \\'erknemers te vergroten. ook door het beschikbaar stellen van informatie
over de bestenlming en de arbeidsmarkt van het gastland, waarbij rekening moet worden
gehouden nlet de braindrain die dit tot gevolg kan hebben in de landen van herkomst; is van
mening dat de braindrain zou kunnen worden verzacht door middel van tijdelijke of
cirkelmigratie. door opleidingen te organiseren in de herkomstlanden zodat beroepen in
belangrijke sectoren, tnet name onderwijs en gezondheidszorg, er kunnen blijven bestaan, en
door middel van samenwerkingsovereenkomsten met de landen van herkomst; vraagt de
lidstaten om niet actief personeel te werven in de ontwikkelingslanden waar in belangrijke
sectoren zoals de gezondheidszorg en onderwijs een gebrek aan personele middelen is;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nlechanisnlen, richtsnoeren en andere
instrumenten uit te werken die tijdelijke en cirkelmigratie bevorderen, net als maatregelen, in
samenwerking met de landen van herkomst. om het verlies van personele middelen te
compenseren door concrete steun te bieden bij de opleiding van vakmensen voor belangrijke
sectoren die getroffen worden door deze braindrain;

18. juicht toe dat de tekst over de blauwe kaart de deur heeft opengezet voor een
gemeenschappelijk beleid inzake legale immigratie, nlaar herinnert de lidstaten eraan om nog
meer te evolueren naar gemeenschappelijke normen en een immigratiebeleid dat niet beperkt
is tot hoogopgeleide werknemers;

19. zegt tevreden te zijn over de aanneming van de blauwe kaart met betrekking tot de
voorwaarden voor binnenkomst en verblijf voor hoogopgeleide onderdanen uit derde landen
en dringt er bij de Conlnlissie op aan om zo snel mogelijk initiatieven te ontplooien voor de
overige arbeidscategorieën. zodat niet-reguliere immigratie en uitbuiting van immigranten
zonder documenten efficiënt kunnen worden bestreden;

20. roept op tot nieuwe maatregelen om de opvang van studenten en onderzoekers en hun
verplaatsing binnen de EU te vergemakkelijken;

21. wijst erop dat het belangrijk is de vaardigheden van inlmigranten te erkennen, vooral met het
oog op de formele, niet-formele en informele kwalificaties verkregen in het land van
herkomst; is van mening dat door deze erkenning de verspilling van vaardigheden wordt
tegengegaan die nu telkens weer optreedt onder immigranten, met name vrouwen, die vaak
werk doen waarvoor veel lagere kwalificaties zijn vereist dan zij hebben;
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