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I detta förslag fastställs gemensamma EU-regler för laglig migration. Det handlar om villkor 
för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning. Inom ramen 
för ett påskyndat inreseförfarande ska tredjelandsmedborgare få ett uppehållstillstånd 
(”EU-blåkort”), som ger personen ifråga en rad sociala och ekonomiska rättigheter, 
möjligheten att flytta inom EU efter en viss väntetid samt förmånligare villkor för 
familjeåterförening.

Redan då grönboken om ekonomisk migration lades fram 20051 inleddes ett omfattande 
samrådsförfarande för att fastställa en framtida strategi för att kontrollera den ekonomiska 
migrationen. Resultatet av det offentliga samrådet år 2005 var ett brett stöd för en gemensam 
EU-strategi för ekonomisk migration. Med den ”strategiska planen för laglig migration”2 har 
Europeiska kommissionen föreslagit ett åtgärdspaket som ska reglera tillträdesvillkor och 
inreseförfaranden för vissa kategorier av migrerande arbetskraft från tredjeland. 
Europeiska kommissionen har beslutat att tillämpa en sektorspecifik strategi och kommer 
under åren 2007–2009 att lägga fram totalt fem förslag till direktiv på området för laglig 
migration (ramdirektiv, högutbildade arbetstagare, säsongsarbetare, avlönade praktikanter och 
företagsinternt utstationerad personal). 

Ekonomisk migration är en stor utmaning för EU i en allt mer globaliserad värld med skärpta 
konkurrensvillkor. Siffrorna visar tydligt att EU liksom tidigare inte är attraktivt för 
högutbildade arbetstagare. I konkurrensen om de ”bästa och smartaste hjärnorna” har EU en 
relativt dåligt ställning jämfört med de klassiska migrationsländerna Förenta staterna, Kanada 
och Australien. Endast omkring 5 procent av de högkvalificerade arbetstagarna kommer till 
EU, medan runt 55 procent väljer Förenta staterna eller Kanada. Istället har EU tagit emot de 
flesta av sina okvalificerade arbetstagare från Maghreb-området (87 procent). Den främsta 
orsaken till EU:s låga attraktionskraft som migrationsmål är att det för närvarande finns 
27 olika system för handläggning av ansökningar om inresa, vilket gör det avsevärt svårare
för potentiellt migrerande arbetstagare från tredjeland att utan problem förflytta sig från en 
medlemsstat till en annan. De olika bestämmelserna i medlemsstaterna skapar istället 
konkurrens mellan medlemsstaterna själva. Endast ett tiotal medlemsstater har särskilda 
system för handläggning av ansökningar om inresa för högkvalificerade arbetstagare, medan 
andra medlemsstater saknar eller har mycket segmenterade regler. Endast sex medlemsstater 
har specifika program för anställning av högkvalificerade arbetstagare.

I detta förslag tar man hänsyn till bestämda ekonomiska nödvändigheter. Redan i dag råder 
det i några medlemsstater brist på högkvalificerad arbetskraft, något som på lång sikt inte 
längre kan kompenseras med arbetskraft från det egna landet eller från EU. Samtidigt ska man 
ta hänsyn till en djupare och mer långvarig utveckling inom EU samt försöka lösa det 
demografiska problemet. 

Principiella kommentarer

Föredraganden betonar nödvändigheten av en omfattande och harmoniserad total strategi för 
den europeiska migrationspolitiken, som tar hänsyn till utvecklings-, sysselsättnings- och 
integrationspolitiska aspekter. Gemensamma EU-regler är nödvändiga för att kontrollera 

                                               
1 KOM(2004)0811 av den 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 av den 21.12.2005.



DT\719379SV.doc 3/4 PE405.726v01-00

SV

migrationsströmmarna till och inom Europa samt för att få bukt med den olagliga 
migrationen. Perspektiv och erbjudanden om laglig migration medför att ursprungs- och 
transitländerna har ett intresse av att gemensamt bekämpa den olagliga migrationen.

Kommissionens förslag om att göra det attraktivare för högkvalificerade arbetstagare från 
tredjeland genom ett påskyndat och flexibelt förfarande för att handlägga ärenden om inresa 
och vistelse, välkomnas därför med eftertryck. Redan i sitt yttrande om grönboken om 
ekonomisk migration har föredraganden uttalat sig till förmån för minimikrav för ekonomisk 
migration. Det föreliggande förslaget är inte bara renodlat inrikespolitiskt, utan bidrar 
samtidigt till att genomföra målen i Lissabonstrategin. För att kunna hänga med i den 
internationella konkurrensen måste EU i framtiden försöka vinna högutbildade personer till 
Europa och göra Europa intressant för den här gruppen av människor. Då är det helt 
avgörande med snabba och obyråkratiska inreseförfaranden samt gemensamma och enhetliga 
definitioner för tillträdet till EU:s totalt 27 olika arbetsmarknader. Det är endast på detta sätt 
som EU kan hålla jämna steg med den internationella konkurrensen. Ett system som bygger 
på gemensamma kriterier är en tydlig signal till högkvalificerade arbetstagare från 
tredjeländer om att EU på längre sikt har ett seriöst intresse av att anställa högutbildad 
arbetskraft från tredjeländer inom EU. Genom att rekrytera högkvalificerad arbetskraft bidrar 
EU samtidigt till att stärka sin egen konkurrensförmåga och öka den ekonomiska tillväxten. 

Föredraganden betonar dock uttryckligen att migration för att uppnå högkvalificerad 
arbetskraft inte kan vara en långsiktig lösning på EU:s ekonomiska och demografiska 
problem. Att ta emot högkvalificerade arbetstagare kan endast lösa problemet på kort sikt. På 
medellång och lång sikt måste medlemsstaterna vidta ytterligare åtgärder på områdena 
sysselsättningspolitik, ekonomisk politik och familjepolitik, för att kunna möta den aktuella 
och den framtida utvecklingen inom EU. 

Föredraganden framhåller att den ekonomiska migrationen principiellt påverkar 
medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Därför måste medlemsstaterna även i 
fortsättningen ha rätt att bestämma över migrationens omfattning. Subsidiaritetsprincipen 
måste bevaras, eftersom det på den europeiska nivån inte finns någon 
europeisk arbetsmarknad, inga enhetliga socialsystem, inga gemensamma pensionsförmåner 
och inga harmoniserade sjukförsäkringssystem. Situationen på de nationella 
arbetsmarknaderna är strukturellt sett totalt olika, därför måste den ekonomiska migrationen 
anpassas efter behoven på de nationella arbetsmarknaderna. Beslutet om hur många och vilka 
kvalifikationer som krävs för arbetstagare från tredjeland kan endast fattas efter det aktuella 
behovet och därmed på plats. Föredraganden betonar att förslaget till direktiv måste ge 
medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet i utformningen av den nationella 
arbetsmarknadspolitiken. Det ska även i fortsättningen vara EU-medlemsstaternas ansvar att 
förse sin nationella lagstiftning med förmånligare bestämmelser för tillträdet till den 
nationella arbetsmarknaden. 

Migration av högkvalificerade arbetstagare från tredjeland får endast ske under beaktande av 
principen om gemenskapspreferens. Den fungerar som en ändamålsenlig och användbar extra 
åtgärd i de nationella arbetsmarknadsstrategierna, om efterfrågan på arbetskraft på en 
arbetsplats varken kan täckas av medborgare från EU eller från någon av de ca 18,5 miljoner 
tredjelandsmedborgare som befinner sig i EU på laglig grund. Observera att EU-medborgare 
från de nya medlemsstaterna, vars fria rörlighet fortfarande begränsas av vissa 
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övergångsbestämmelser, inte får diskrimineras till förmån för arbetstagare från tredjeland när 
det gäller tillträde till arbetsmarknaden. Utbildning och fortbildning av en medlemsstats egna 
arbetstagare får inte ersättas av migration, i stället ska man sträva efter en förnuftig balans 
mellan de båda åtgärderna. I detta sammanhang måste man även ta hänsyn till 
mottagarlandets förmåga att ta emot och integrera arbetskraft. Vissa länder, däribland 
Tyskland, har fortfarande inte alls fått bukt med det integrationsbehov som uppstod under 
migrationerna på 1960-, 1970- och 1980-talen. Här rör det sig om tredjelandsmedborgare som 
bor i EU sedan flera år eller flera årtionden, men som fortfarande inte är fullständigt 
integrerade. 

Konceptet om ett ”EU-blåkort” som föreslås i föreslaget till direktiv är ett instrument som 
främst gagnar mottagarländerna. Syftet med EU-blåkortet är att uppnå vissa ekonomiska 
effekter i mottagarlandet (t.ex. när det gäller tillväxt, innovation, ekonomisk struktur och 
löneutveckling). Det är ett yrkesoberoende koncept som består av allmänna och öppna 
kriterier som ska göra det möjligt att ta fram ett medvetet och objektivt kontrollerbart urval av 
högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer. Vid rekryteringen av dessa personer handlar 
det inte enbart om att ställa arbetskraft till förfogande. Det handlar om tredjelandsmedborgare 
med en egen individuell levnadshistoria och en egen social och historisk miljö som vill flytta 
till EU för att kunna utöva sitt yrke. Dessa personer fattar inte sitt beslut enbart mot bakgrund 
av ”hårda faktorer” (t.ex. lönenivå och arbetsvillkor), utan även i stor utsträckning mot 
bakgrund av så kallade mjuka faktorer (t.ex. social miljö, utbudet av fritidsaktiviteter och 
livskvalitet). I detta sammanhang framhåller föredraganden att migrationen endast kan lyckas, 
om medlemsstaterna ser det som sin uppgift och sin skyldighet att framgångsrikt integrera de 
invandrande högkvalificerade tredjelandsmedborgarna i mottagarsamhället. 
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