MIJN VIJF PUNTEN-PLAN OVER IMMIGRATIE:
Gedurende mijn mandaat als voorzitter van de Europese
Commissie wil ik een Europees immigratiebeleid opbouwen dat
steunt op de volgende vijf pijlers:
1.
Allereerst, moeten we zonder uitstel het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
implementeren dat in juni vorig jaar werd aangenomen. Geen enkele regel is perfect en
uiteraard zijn de nieuwe regels het resultaat van een compromis. Zij hebben echter het voordeel
dat ze in staat zijn om definitief eind te maken aan het ‘asieltoerisme’. Op dit moment heeft één
en dezelfde persoon die asiel aanvraagt 70 tot 75% kans om dit asiel toegewezen te krijgen in
een land binnen de Europese Unie en met dezelfde redenen minder dan 1% kans in een ander
land. Het is duidelijk waar asielzoekers eerst naartoe gaan, maar het is zeker geen duurzaam
criterium voor de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de EU-lidstaten. Daarom moeten
deze nieuwe EU-regels snel geïmplementeerd worden om te verzekeren dat een asielzoeker
dezelfde kansen op asiel krijgt in eendert welke lidstaat.

2.
Ten tweede, moeten we de praktische bijstand uitbreiden die geleverd wordt door het
Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, wiens taak het is om de lidstaten onder
bepaalde druk te ondersteunen. Het is geen toeval dat dit nieuwe EU-kantoor en haar 70
personeelsleden in Valletta gevestigd zijn. Wat we nu nodig hebben zijn grondigere
risicoanalyses die probleemgebieden in kaart brengen alvorens ze overbelast raken. We hebben
ook opleidingen op maat nodig voor asielambtenaren in elke lidstaat die een externe grens
bewaken. En alle lidstaten moeten zeer nauw samenwerken met het Europees
ondersteuningsbureau voor Asielzaken dat alleen haar taken kan uitvoeren wanneer nationale
overheden met haar samenwerken.

3.
Ten derde, moeten we de samenwerking met derde landen, voornamelijk Noord-Afrikaanse
landen, intensiveren. Om het hoofd te bieden aan de immigratieuitdaging , zou het naïef zijn
mocht Europa enkel open en gastvrij zijn. Want zelfs Europa, als rijkste continent ter wereld, zal
niet in staat zijn om de ellende en pijn van de hele wereld op te lossen. We moeten niet alleen de
symptomen bestrijden, maar teruggaan naar de oorzaak van het probleem en verandering in de
landen van oorsprong proberen te bewerkstelligen. Niemand wil zijn of haar thuisland verlaten tenzij de politieke of economische situatie hen er toe dwingt om te vertrekken. Dat is waarom
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Europese samenwerkingsverbanden met Noord-Afrikaanse landen, om de democratie en het
pluralisme, de rechtsstaat en de vrijheid van godsdienst te versterken en stabiele economieën op
te bouwen, de beste investeringen zijn die we kunnen doen om het hoofd te bieden aan de
immigratieuitdaging. lHet is goed dat Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië nu landen zijn waar
onze Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling - een instituut oorspronkelijk opgezet
om steun te bieden aan de politieke en economische veranderingen in Centraal –en Oost Europa - actief is. Het opbouwen van succesvolle projecten in deze landen moet de komende
jaren al onze aandacht krijgen.

4.
Ten vierde, heeft Europa meer politieke wil nodig wanneer het over legale migratie gaat. Ik
besef goed dat dit niet populair en vaak controversieel is. Maar we zullen enkel met immigratie
kunnen omgaan als Europa een duidelijk beleid aanneemt dat immigranten toelaat om legaal, en
op gecontroleerde manier naar Europa te laten komen in plaats van in het geheim of door in
wankele boten de Middellandse zee over te steken georganiseerd door duistere
mensenhandelaars. Het is op lange termijn in Europa’s eigenbelang om legale migratie te
organiseren. Demografische vooruitzichten tonen aan dat tegen 2060, de actieve bevolking van
de EU met meer dan 10% zal verminderen, wat neer komt op 50 miljoen mensen, terwijl het
aantal gepensioneerden daarentegen zal stijgen van 17,1% naar 30%, of van 84,6 miljoen naar
151,1 miljoen. Deze trend toont een reëel gevaar voor de economische productiviteit van de EU,
vooral omdat er binnenkort per twee werkenden één 65-plusser zal zijn, in plaats van vier
werkenden voor één 65-plusser, de situatie zoals deze is nu. Vanaf 2015 zal demografische
krimping in de EU twee dingen betekenen. Ten eerste, moeten we gepensioneerden op de
arbeidsmarkt vervangen en ten tweede, moeten we de nieuwe jobs invullen die gecreëerd
worden om het alsmaar toenemend aantal oudere mensen, voornamelijk in de zorgsector, te
helpen. We moeten daarom een gemeenschappelijk legaal migratiebeleid ontwikkelen om
tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar vaardigheden en talenten.
De Europese “Blauwe Kaart” werkvergunning, geïntroduceerd door de EU in 2012, is een eerste
stap omdat het hooggeschoolde niet-EU burgers toelaat om te werken in elke EU lidstaat,
behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Echter, niet alle lidstaten hebben deze
“Blauwe kaart” Richtlijn volledig geïmplementeerd en de praktische uitvoering ervan wordt nog
steeds belemmerd door bureaucratie op nationaal niveau. Slechts 10.000 “Blauwe Kaarten”
werden uitgegeven tijdens de eerste twee jaren van de regeling. We zullen dit opnieuw moeten
bekijken met een frisse blik om manieren en middelen te identificeren die dit initiatief aanzienlijk
verbreden. Ik wil dat Europa op z’n minst zo aantrekkelijk wordt als favoriete
migratiebestemmingen zoals Australië, Canada en de VSA.
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5.
Als laatste maar niet als onbelangrijkste pijler, moeten we de Europese grenzen veilig stellen.
Ons gemeenschappelijk Asiel en Legaal Migratiebeleid zal enkel werken indien we ook een
ongecontroleerde toevloed van illegale migranten kunnen voorkomen. We moeten daarom de
operationele capaciteit van het Europees Agentschap voor het beheer van buitengrenzen,
FRONTEX, opvoeren. Een budget van slechts 90 miljoen euro per jaar is een goede start maar is
niet genoeg om Europa’s gemeenschappelijke grenzen te beschermen. We moeten meer
middelen onder de lidstaten verzamelen om het werk van Frontex te versterken en de Europese
grenswachtteams in actie brengen voor een snelle inzet in gezamenlijke FRONTEX-operaties en
hun snelle interventies aan de grenzen. We moeten ook onze nieuwe gemeenschappelijke
Europese regels om mensenhandelaars te bestraffen toepassen en streng handhaven. Deze
criminelen die misbruik maken van de pijn en ellende van mensen in nood of die vervolgd
worden, moeten hetvolgende weten: Europa is op zijn hoede en zal hen telkenmale weer voor het
gerecht brengen.
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