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Brussel wil lagere drempel
voor kennismigrant
De Europese Commissie wil af van nationale regelingen om kennismigranten aan te trekken
en vervangen door de Europese 'blauwe kaart'. De lidstaten kunnen wel zelf blijven bepalen
hoeveel kenniswerkers ze van buiten Europa willen aantrekken.
Alleen Duitsland maakt momenteel echt gebruik van de 'blauwe kaart', die bestaat naast de
nationale regelingen.
In de concurrentie om talent legt de EU het af tegen andere rijke landen, blijkt uit het voorstel
dat eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (migratie) vandaag in Straatsburg naar buiten
zal brengen. Slechts 31% van de kennismigranten naar de Oeso-landen kiest voor de EU.

Doorbraak
Volgens Michael Zwanenburg van Apply.eu, dat werkgevers en potentiële werknemers buiten
de EU aan elkaar probeert te koppelen, is het een grote doorbraak als er een Europees systeem
zou komen. Immigratiediensten als de IND laten de blauwe kaart volgens hem links liggen,
omdat ze beter bekend zijn met hun eigen regelingen, waarvoor ook de loondrempels en
diploma-eisen wat lager liggen.
Om de blauwe kaart beter in de markt te zetten, wil de Commissie de salarisdrempel verlagen.
Een werkgever moet nu minimaal 150% van het gemiddelde salaris in zijn land bieden.
Avramopoulos wil daar 140% van maken. Lidstaten kunnen nog 20% lager gaan zitten voor
jongeren en beroepen waar een schreeuwende vraag naar is.

Legaal
Werknemers met een blauwe kaart zouden zich binnen de EU ook vrijer moeten kunnen
bewegen voor hun werk en gemakkelijker een blauwe kaart kunnen krijgen in een andere EUlidstaat als ze zijn uitgewerkt.
Volgens de Commissie dient legale migratie niet alleen om specifieke tekorten op de
arbeidsmarkt op te vangen, maar moet dit aspect ook 'volledig deel gaan uitmaken van de
gesprekken met derde landen over samenwerking bij het beheer van migratiestromen'.

Tegenprestatie
Het kan met andere woorden dienen als tegenprestatie bij afspraken om illegale migratie in te
dammen. Vicevoorzitter Frans Timmermans en buitenlandvertegenwoordiger Federica
Mogherini leggen dinsdag voorstellen op tafel voor een serie van dergelijke akkoorden met
landen in het Midden-Oosten en Afrika.
Daarvoor is de komende vier jaar een kleine €8 mrd nodig, voor een deel uit bestaande
hulpfondsen. De Commissie denkt op die manier ruim €60 mrd aan investeringen uit andere
bronnen te kunnen genereren. Ze wil zich bij deze 'financiële samenwerking' laten leiden door
de bereidheid van landen om ongeregelde migratie te voorkomen en migranten terug te
nemen.

