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„Een daadwerkelijk uniform Europees migratiebeleid houdt ook in dat we ook
moeten kijken naar de mogelijkheden van legale migratie. […] Als er meer,
veilige en gecontroleerde wegen naar Europa zijn, kunnen we de migratie
echter beter beheren en het – illegale – werk van mensensmokkelaars
minder aantrekkelijk maken.”
Jean-Claude Juncker, Staat van de Unie, 9 september 2015

Het ontwikkelen van ordelijke legale migratiemogelijkheden voor personen die bescherming behoeven en het opzetten van
kanalen voor arbeidsmigratie is al vanaf het begin een prioriteit van de Commissie-Juncker geweest. Het gaat hier om een
integrerend onderdeel van de totaalaanpak van migratie door de EU, die gepaard gaat met een krachtig beleid om irreguliere
migratiestromen aan te pakken, de grenzen beter te beschermen, de asielprocedures te stroomlijnen en voor een effectiever
terugkeerbeleid te zorgen.

Legale migratie: volgende stappen
Een nieuwe Europese blauwe kaart om hooggekwalificeerde werknemers aan te
trekken
In de gestaag aantrekkende Europese economie wordt in de nabije toekomst in bepaalde sectoren een tekort aan arbeidskrachten
verwacht; sommige lidstaten worden nu al geconfronteerd met een groeiend aantal onvervulde vacatures. De EU zal blijven
investeren in de volledige activering, opleiding en bijscholing van de beroepsbevolking in de EU. Toch is een strategisch en
proactief EU-beleid voor legale migratie nodig als aanvulling op deze inspanningen
en als bijdrage tot een meer concurrerende Europese economie. Daarom heeft
Afgegeven Europese
de Commissie in juni 2016 een herziene regeling inzake de Europese blauwe
blauwe kaarten
kaart voorgesteld. Die maakt het voor hooggekwalificeerde werknemers en hun
(EU-totaal)
gezinnen gemakkelijker en aantrekkelijker om naar de EU te komen en zorgt ervoor
dat de lidstaten de vereiste beroepskrachten kunnen krijgen op het moment dat
zij die nodig hebben.
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●● De Commissie dringt er bij de Raad op aan snel tot overeenstemming te
komen over een standpunt dat meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige
regeling inzake de Europese blauwe kaart. De onderhandelingen tussen
het Europees Parlement en de Raad kunnen dan worden hervat, zodat een
ambitieus akkoord kan worden bereikt en de nieuwe blauwekaartregeling
vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 kan worden
goedgekeurd.

Hervestiging — veilige routes voor mensen die bescherming nodig hebben
De EU-initiatieven voor hervestiging hebben aangetoond
dat, in plaats van onveilige en illegale migratieroutes, veilige
en legale kanalen kunnen worden opgezet voor personen
die internationale bescherming nodig hebben. Sinds 2015
is er met twee succesvolle EU-hervestigingsregelingen
toe bijgedragen dat ruim 38 000 van de meest kwetsbare
mensen in de EU onderdak hebben gekregen. In september
2017 gaf de Commissie de aanzet tot een nieuwe
hervestigingsregeling, waarbij lidstaten toezegden ruim
50 000 personen die bescherming behoeven, te hervestigen
— de omvangrijkste hervestigingsregeling van de EU tot
dusver. Om de Europese inspanningen op de lange termijn
te coördineren, heeft de Commissie voorgesteld een
permanent EU-kader voor hervestiging op te zetten in de
context van de algemene hervorming van het asielstelsel.

EU-hervestigingsregelingen
50 000 personen
te hervestigen
voor eind oktober
2019

24 800
personen
hervestigd

13 200
personen al
hervestigd

VOLGENDE STAPPEN
●● De lidstaten zuden snel hun inspanningen
moeten opvoeren om de toegezegde 50 000
hervestigingsplaatsen uiterlijk in oktober 2019 ter
beschikking te stellen.

EU-hervestigings
regelingen
2015–2017

Nieuwe EU-hervestigingsregeling
(sept. 2017 – okt. 2019)

●● Het Europees Parlement en de Raad zouden snel tot
een akkoord moeten komen over het voorstel van
de Commissie voor een EU-kader voor hervestiging.

Proefprojecten inzake legale migratie — uitbreiding van de samenwerking met
Afrikaanse landen
Legale migratie is voor de EU een belangrijk punt om sterkere wederzijds voordelige betrekkingen met derde landen tot
stand te brengen, en moet daarom volledig worden geïntegreerd in het buitenlands beleid van de EU. Nauwere, gerichte
samenwerking met landen van herkomst en doorreis op het gebied van legale migratie draagt bij tot het terugdringen van
irreguliere migratie en het wegwerken van tekorten in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt van de lidstaten, en vormt
een stimulans om de algehele samenwerking op het terrein van het migratiebeheer te verbeteren, ook wat betreft overname
en terugkeer. Als onderdeel van haar strategie om de externe dimensie van legale migratie actief te bevorderen, heeft de
Commissie een initiatief opgezet om samen met de lidstaten een aantal proefprojecten met Afrikaanse landen te ontwikkelen,
ter bevordering van regelingen voor legale migratie voor arbeids- of stagedoeleinden.
VOLGENDE STAPPEN
●● De Commissie verzoekt de lidstaten om zich volledig in te zetten en samen te werken bij de ontwikkeling van
proefprojecten met Afrikaanse landen en met andere derde landen in de toekomst. De eerste projecten zouden
eind 2018 van start kunnen gaan. De Commissie zal steun verlenen op het gebied van financiering en praktische
samenwerking.
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