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Særlige bemærkninger

Ordføreren hilser principielt bestemmelserne i forslaget til direktiv velkommen, men finder 
det nødvendigt, at de præciseres og afklares på flere punkter. Efter samtaler med 
regeringsrepræsentanter, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger har især følgende punkter 
vist sig at være problematiske:

Artikel 1:

Det bør præciseres, at dette direktiv principielt har til formål at fastlægge betingelser og 
kriterier for, hvordan medlemsstaterne kan give højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere et 
blåt EU-kort.

Artikel 2:

Forslaget til direktiv fastsætter, at det i henhold til direktivet udelukkende er højt kvalificerede 
tredjelandsstatsborgere, der anses for at være berettiget til indvandring med henblik på at få 
ansættelse som højt kvalificeret arbejdstagere. Da anvendelsesområdet udelukkende omfatter 
"højt kvalificerede arbejdstagere" og ikke ringe kvalificerede eller ikkekvalificerede personer, 
er det nødvendigt at udarbejde en klar, entydig og præcis definition af "højt kvalificeret 
beskæftigelse". I den forbindelse kan kravet om en "relevant erhvervserfaring på mindst tre 
år" ikke sidestilles med kriteriet "eksamen fra højere læreanstalt".
Hvis kvalifikationskravene blev tilpasset til den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, kunne dette medføre en forenkling af kontrollen af ligeværdigheden og den 
heraf følgende anerkendelse af de diplomer og uddannelsesbeviser, som højt kvalificerede 
tredjelandsstatsborgere har erhvervet i et tredjeland.

Artikel 3, stk. 3:

Af systematiske årsager er det tvivlsomt, om "brain drain"-problematikken skal behandles i 
dette forslag, da dette emne henhører under udviklingspolitikken eller EU's samarbejde med 
oprindelses- og transitlandene.

Hvad angår "brain drain"-klausulen, understreger ordføreren, at det blå EU-kort er et element 
af et større mobilitetskoncept, som også skal tage hensyn til behovet for udvikling i 
oprindelseslandene og til disses interesser. Medlemsstaterne er forpligtet til at undlade aktive 
rekrutteringsforanstaltninger i sektorer, der lider under mangel på arbejdskraft. For at 
modvirke en "brain drain" i oprindelseslandene, hvilken som følge af rekrutteringen af disse 
landes "højt kvalificerede arbejdstagere" har en kraftigere indvirkning på oprindelseslandets 
udvikling end ved udvandring af ringe kvalificerede og ikkekvalificerede arbejdstagere, skal 
der udvikles mobilitetskoncepter, der er anvendelige i praksis.

Artikel 4:

Ordføreren rejser spørgsmålet om, hvorvidt indførelsen af det blå EU-kort skal være en 
valgfri model for medlemsstaterne (jf. artikel 7), og hvorvidt nationale indvandringssystemer 
fortsat skal kunne anvendes parallelt hermed. De minimumsstandarder, der i direktivet er 
foreslået for indrejse af tredjelandsstatsborgere med henblik på opnå en højt kvalificeret 
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beskæftigelse, må ikke være til hinder for opretholdelsen af mere fleksible og gunstige 
indrejsebestemmelser og -betingelser. Medlemsstaterne skal bevare deres oprindelige ret til at 
udforme deres nationale arbejdsmarkeder og have mulighed for at reagere fleksibelt og hurtigt 
på arbejdsmarkedets varierende behov. Det er også nødvendigt at afklare, om forslaget til 
direktiv udelukker eller på anden måde begrænser muligheden for på nationalt niveau at 
indføre en indvandring, der er styret af et pointsystem og er afhængig af arbejdsmarkedet.
Hvilke konsekvenser vil det desuden have, hvis en medlemsstat ikke opfylder de 
minimumsstandarder, der gælder for det blå EU-kort, eller opstiller andre betingelser, der 
svarer til nationale indvandringssystemer, for indvandringen af højt kvalificerede 
tredjelandsstatsborgere?

Artikel 5:

Forslaget til direktivs kriterier for tildeling af det blå EU-kort er på den ene side knyttet til 
tredjelandsstatsborgerens personlige kvalifikationer og på den anden side til 
arbejdsgiverbestemte kriterier (f.eks. minimumsløn og eksistensen af en gyldig 
ansættelseskontrakt). En højt kvalificeret arbejdstagers indrejse inden for rammerne af det blå 
EU-korts behovsorienterede koncept bør primært rette sig efter tredjelandsstatsborgerens til 
enhver tid værende kvalifikationer og færdigheder for ikke at undergrave formålet med 
direktivet. Direktivet skal derfor på den ene side fastsætte strenge kriterier for de nødvendige 
kvalifikationer, den erhvervsspecifikke erfaring og lønnen, så det sikres, at det også kun er 
virkelig "højt kvalificerede arbejdstagere", der rejser ind i EU. På den anden side skal der ved 
fastsættelsen af lønkriteriet også tages hensyn til små og mellemstore virksomheders 
interesser og økonomiske ydeevne, da det kunne være problematisk for disse, hvis der i 
ansættelseskontrakten fastsættes en for høj minimumsløn. For så vidt kunne man af hensyn til 
de små og mellemstore virksomheder fokusere på en ligeværdig fagspecifik 
erhvervsuddannelse og tilsvarende praktisk erfaring i stedet for en eksamen fra en højere 
læreanstalt. Derudover bør spørgsmålet om en grænse for minimumslønnen endnu engang 
gennemgås i lyset af fornævnte forhold.

Forslaget til direktiv bør principielt ikke henvise til diskriminationsdirektiverne 2000/78/EF 
og 2000/43/EF. Især i forbindelse med en medlemsstat udvælgelse af højt kvalificerede 
arbejdstagere ved anvendelse af et nationalt pointsystem må f.eks. sprogkriteriet ikke udgøre 
nogen diskrimination i henhold til de ovennævnte direktiver (se sprogkundskaber som 
udvælgelseskriterium for Det Forenede Kongeriges "Highly Skilled Migrant Programme").

Artikel 7:

Styringen af indvandringen til det nationale arbejdsmarked må fortsat ligge inden for hver 
enkelt medlemsstats ansvarsområde og suverænitet. Medlemsstaterne skal derfor autonomt og 
på eget ansvar kunne bestemme omfanget af indvandringen af højt kvalificerede 
arbejdstagere. En medlemsstat, der ikke ser noget behov for økonomisk migration til sit 
arbejdsmarked, skal have ret til at fastsætte en nulkvote. Denne mulighed bør udtrykkeligt 
angives i forslaget til direktiv.

Artikel 8:

Ordføreren finder, at det er nødvendigt at præcisere, at retten til at tildele et blåt EU-kort ikke 
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udelukkende afhænger af opfyldelsen af de forudsætninger, der er nævnt i artikel 5 og 6, men 
også af en positiv administrativ beslutning fra den kompetente myndigheds side.
Tredjelandsstatsborgeren må hverken få et retskrav på at få tildelt det blå EU-kort eller en ret 
til at gøre indsigelse, hvis denne ikke får tildelt et blåt EU-kort. Det skal også undersøges, om 
det blå EU-korts gyldighedsperiode bør knyttes til ansættelseskontraktens varighed.
Ordføreren understreger, at det i direktivet skal udelukkes, at indehavere af det blå EU-kort 
foretrækkes frem for arbejdstagere fra de medlemsstater, der er kommet til i 2004 og 2007, og 
for hvilke der til dels stadig gælder overgangsbestemmelser for arbejdstagernes frie 
bevægelighed. Der skal findes praktisk anvendelige løsninger til de tilfælde, hvor 
bestemmelsen om det blå EU-kort træder i kraft, før overgangsbestemmelserne om 
arbejdstagernes frie bevægelighed udløber.

Artikel 9:

Princippet om fællesskabspræference og enhver national kontrol af fortrinsretten til at besætte 
ledige stillinger begrænser fleksibiliteten ved udvælgelsen af højt kvalificerede arbejdstagere 
og arbejdsgivernes krav om forenklede indrejseprocedurer. Her skal der findes et fornuftigt 
kompromis, der giver medlemsstaterne et større spillerum for at foretage skøn ved 
udvælgelsen af ansøgere uden at diskriminere EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i EU.

Det er også uklart, om det, at en medlemsstat fastsætter en nulkvote, skal betragtes som en 
officiel grund til at give afslag på tildeling af et blåt EU-kort i henhold til artikel 9.

Artikel 13 og 19:

Ordføreren har mange udestående spørgsmål med hensyn til den konkrete udformning af 
retten til at udvandre til et nyt land. Det er tvivlsomt, om kravene til løn og kvalifikationer i 
den første medlemsstat bortfalder for indehaveren af det blå EU-kort efter to års lovligt 
ophold.
Bliver medlemsstaternes kompetence til en målrettet national styring af indvandringen ikke 
udhulet, hvis der indføres en ret til at udvandre til et nyt land?

Kan en medlemsstat begrænse kvoten af indehavere af det blå EU-kort for at bevare 
spillerummet for en indvandringsstyring, der styres målrettet efter det nationale 
arbejdsmarkeds behov, eller opfylder også kravene i et nationalt pointsystem til styring af 
indvandringen forudsætningerne for at give afslag i henhold til forslaget til direktivs artikel 
19?

Hvordan fungerer retten til at udvandre til et nyt land efter to år, hvis en medlemsstat har sat 
kvoten til nul?

Forholdet til andre direktiver

Forslaget til direktiv skal, hvad angår tildelingen af mere gunstige rettigheder til indehavere af 
det blå EU-kort, være foreneligt med direktiv 2003/86/EF og 2003/109/EF. Det skal især 
afklares, om forslagets bestemmelser, der stiller indehavere af det blå EU-kort bedre, kan 
begrundes.
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Vurdering

Ordføreren konstaterer, at konceptet med et blåt EU-kort er en ny fremgangsmåde.
Indførelsen af et blåt EU-kort er et delaspekt af en omfattende strategi, som må hilses 
velkommen. I den forbindelse er det en ny fremgangsmåde, at forskellige aspekter som f.eks. 
asyl, ulovlig og lovlig migration på en hensigtsmæssig måde skal knyttes sammen i én samlet 
pakke. For første gang anvender EU med forslaget om det blå EU-kort sin kompetence på 
dette område til at muliggøre en lovlig migration af højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere 
til EU ved at give en ensartet opholdstilladelse og ved at tildele en privilegeret status. Det er 
en forudsætning for, at gennemførelsen af konceptet med det blå EU-kort bliver vellykket, at 
medlemsstaterne også fremover er opmærksomme på de risici, der er forbundet med ulovlig 
indvandring og mislykket integration.
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