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Det foreliggende forslag fastsætter fælles europæiske bestemmelser på området for lovlig 
indvandring. Det drejer sig herved om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse. I forbindelse med en 
forenklet indrejseprocedure skal der gives tredjelandsstatsborgere en opholdstilladelse (et blåt 
EU-kort), der giver dem en række socioøkonomiske rettigheder, mobilitet inden for EU efter 
en vis ventetid samt gunstigere betingelser for familiesammenføring.  

Allerede med forelæggelsen af grønbogen "Økonomisk migration" i 20051 indledtes der en 
omfattende høringsproces for at finde frem til en fremtidig strategi for styringen af den 
økonomiske migration. Resultatet af den offentlige høring i 2005 var en bred opbakning til en 
fælles EU-strategi for den økonomiske migration. Med "Politikplan for lovlig migration"2 har 
Europa-Kommissionen foreslået en række foranstaltninger, som skal regulere 
adgangsbetingelserne og indrejseproceduren for bestemte kategorier af arbejdsmigranter fra 
tredjelande. Europa-Kommissionen har besluttet sig for en sektorbaseret strategi og vil i årene 
2007-2009 i alt forelægge 5 direktivforslag på området for lovlig indvandring (rammedirektiv, 
højt kvalificerede arbejdstagere, sæsonarbejdere, lønnede praktikanter, virksomhedsinternt 
udstationerede).

Indvandringen af økonomiske årsager er en stor udfordring, som EU må tage op i en stadig 
mere globaliseret verden med skærpede konkurrencevilkår. Nu som før finder højt 
kvalificerede arbejdstagere ikke EU attraktiv, hvilket ses tydeligt af tallene. EU klarer sig 
forholdsmæssigt dårligt i konkurrencen om "de bedste og klogeste hoveder" sammenlignet 
med de klassiske indvandringslande som USA, Canada eller Australien. Kun ca. 5 % af de 
højt kvalificerede indvandrere kommer til EU, mens knap 55 % beslutter sig for USA eller 
Canada. I modsætning hertil har EU modtaget de fleste ukvalificerede arbejdstagere fra 
Maghreblandene (87 %). En væsentlig årsag til, at EU ikke er så tiltrækkende som 
indvandringsmål, er de 27 forskellige indrejsesystemer, der i øjeblikket findes i EU, og som i 
høj grad gør det vanskeligt for potentielle arbejdsmigranter fra tredjelande at bevæge sig 
problemfrit fra en medlemsstat til en anden. De forskellige regler i medlemsstaterne fører til 
indbyrdes konkurrence mellem medlemsstaterne.  Kun ca. 10 medlemsstater har særlige 
indrejsesystemer for højt kvalificerede arbejdsmigranter, mens der i andre medlemsstater til 
dels ikke findes nogen eller findes meget segmenterede bestemmelser. Kun i 6 EU-
medlemsstater findes der specifikke programmer for beskæftigelse af højt kvalificerede 
arbejdsmigranter.

Det foreliggende forslag skal tage hensyn til bestemte økonomiske behov. Allerede i dag 
hersker der i visse medlemsstater en mangel på højt kvalificerede arbejdstagere, hvilken ikke 
længere kan afhjælpes med national arbejdskraft eller arbejdskraft fra EU. Samtidig skal der 
tages hensyn til dybereliggende og allerede længevarende forhold i EU og ydes et bidrag til 
løsning af det demografiske problem.

Principielle bemærkninger

Ordføreren understreger nødvendigheden af en omfattende og sammenhængende samlet 
strategi for den europæiske indvandringspolitik, der både tager hensyn til udviklingsmæssige, 

                                               
1 KOM(2004)0811 af 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 af 21.12.2005.
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beskæftigelsesmæssige og integrationspolitiske aspekter. Fælles europæiske bestemmelser er 
nødvendige for at styre indvandringsstrømmene til og inden for Europa og at dæmme op for 
ulovlig indvandring. Perspektiver ved og tilbud om lovlig indvandring resulterer i, at 
oprindelses- og transitlandene har interesse i en fælles bekæmpelse af den ulovlige 
indvandring.

Kommissionens forslag om at gøre EU mere attraktiv for højt kvalificerede arbejdstagere fra 
tredjelande ved at indføre forenklede og fleksible indrejseprocedurer samt ved at give 
gunstigere opholdsbetingelser, hilses derfor udtrykkeligt velkommen. I sin udtalelse om 
grønbogen "Økonomisk migration" har ordføreren allerede talt for, at der skulle udformes 
minimumsstandarder på området for økonomisk migration. Det foreliggende forslag er ikke 
kun af ren indenrigspolitisk karakter, men bidrager samtidig til at realisere 
Lissabonstrategiens mål. For at kunne klare sig i den internationale konkurrence må EU i 
fremtiden forsøge at vække højt kvalificerede personers interesse for Europa og at gøre 
Europa attraktiv for denne persongruppe. I den forbindelse er det af afgørende betydning med 
hurtige og ubureaukratiske indrejseprocedurer samt fælles ensartede bestemmelser for 
adgangen til i alt 27 forskellige arbejdsmarkeder i EU. Kun på denne måde kan EU klare sig i 
den internationale konkurrence. Et system baseret på fælles kriterier er et klart signal til højt 
kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande om, at EU har en seriøs interesse i at ansætte 
arbejdstagere med faglige kvalifikationer fra tredjelande på medlemsstaternes egne nationale 
arbejdsmarkeder og at beskæftige dem langsigtet i EU. Ved at tiltrække højt kvalificeret 
arbejdskraft bidrager EU samtidig til at styrke sin egen konkurrenceevne og at øge den 
økonomiske vækst.

Ordføreren understreger imidlertid udtrykkeligt, at indvandringen med henblik på en højt 
kvalificeret beskæftigelse ikke kan være nogen langsigtet løsning på de økonomiske 
problemer eller det demografiske problem. Indvandring af højt kvalificerede arbejdstagere 
kan kun kortsigtet bidrage til en løsning på dette problem. På mellemlang og lang sigt skal 
medlemsstaterne træffe yderligere foranstaltninger på området for beskæftigelses-, 
familiepolitikken og den økonomiske politik for at imødegå den aktuelle og kommende 
udvikling i EU.

Ordføreren understreger, at den økonomiske migration principielt har indflydelse på 
medlemsstaternes egne nationale arbejdsmarkeder. Derfor skal medlemsstaterne også fortsat 
have ret til at fastlægge omfanget af indvandringen. Subsidiaritetsprincippet skal opretholdes, 
da der ikke findes noget europæisk arbejdsmarked, ingen ensartede sociale systemer, ingen 
fælles alderspension og ingen harmoniserede sygesikringsordninger på europæisk niveau.
Situationen på de nationale arbejdsmarkeder er strukturelt helt forskellig, hvorfor den 
økonomisk orienterede indvandring må rette sig efter de nationale arbejdsmarkeders til enhver 
tid værende behov. Beslutningen om antallet af og de nødvendige kvalifikationer hos højt 
kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande kan kun træffes ud fra behovet og dermed lokalt.
Ordføreren understreger, at direktivforslaget skal give medlemsstaterne tilstrækkelig 
fleksibilitet ved udformningen af den nationale arbejdsmarkedspolitik. EU-medlemsstaterne 
bør også fortsat have kompetence til i deres nationale lovgivning at fastsætte gunstigere 
bestemmelser for adgangen til det nationale arbejdsmarked.

Indvandring af højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande må kun ske under nøje 
overholdelse af princippet om fællesskabspræference. Den er hensigtsmæssig og nyttig som 
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supplement til nationale arbejdsmarkedsstrategier, når efterspørgslen efter højt kvalificerede 
arbejdstagere på en arbejdsplads hverken kan dækkes med EU-borgere eller med en af de ca. 
18,5 millioner tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i EU. Det skal bemærkes, at 
EU-borgere fra de nye medlemsstater, hvis frie bevægelighed endnu er begrænset af visse 
overgangsbestemmelser, ikke må forfordeles i forhold til højt kvalificerede arbejdstagere fra 
tredjelande, når det gælder adgangen til arbejdsmarkedet. Uddannelsen og videreuddannelsen 
af en medlemsstats egne arbejdstagere må ikke erstattes af indvandring, der skal derimod 
opnås en fornuftig balance mellem de to foranstaltninger. I den forbindelse skal der også tages 
hensyn til modtagelseslandets muligheder for at modtage og integrere indvandrere. Visse 
lande, herunder Tyskland, har endnu ikke opfyldt det integrationsbehov, der opstod som følge 
af indvandringen i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne. Her drejer det sig om 
tredjelandsstatsborgere, der allerede har boet flere år eller årtier i EU, men som stadig ikke er 
fuldt integreret.

Det blå EU-kort, der er foreslået i direktivforslaget, er et instrument, som primært er til gavn 
for modtagelseslandene, og med hvilket der skal opnås visse økonomiske virkninger i 
modtagelseslandet (f.eks. hvad angår vækst, innovation, økonomisk struktur, lønudvikling).
Det drejer sig om et erhvervsuafhængigt koncept, der er knyttet til generelle, åbne kriterier for 
at gøre det muligt at foretage et bevidst og objektivt kontrollerbart valg af højt kvalificerede 
arbejdstagere fra tredjelande. Ansættelsen af disse højt kvalificerede arbejdstagere har ikke 
kun til formål at udnytte arbejdskraft. Det drejer sig om tredjelandsstatsborgere med en egen 
individuel livshistorie, med et eget socialt og historisk miljø, som ønsker at indvandre til EU 
med henblik på at udøve en beskæftigelse. De træffer ikke kun deres beslutning ud fra "hårde 
faktorer" (som f.eks. lønniveau, arbejdsvilkår), men også i et betydeligt omfang ud fra 
såkaldte "bløde faktorer" som socialt miljø, fritidstilbud, livskvalitet. I den forbindelse 
understreger ordføreren, at indvandringen kun kan lykkes, hvis medlemsstaterne ser det som 
deres opgave og pligt at lykkes med at integrere de indvandrede højt kvalificerede 
tredjelandsstatsborgere i det modtagende samfund.
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