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Särskilda kommentarer
Föredraganden välkomnar i princip förslaget till direktiv, men anser att det krävs preciseringar 
och klarlägganden på många håll. Efter samtal med medlemmar av regeringsdelegationer, 
företagarföreningar och arbetstagarföreningar har det visat sig att följande punkter är särskilt 
problematiska:

Artikel 1:
Det måste klargöras att det främsta syftet med detta direktiv är att fastställa villkor som 
medlemsstaterna kan tillämpa vid utfärdande av EU-blåkort till högkvalificerade 
tredjelandsmedborgare.

Artikel 2:
I förslaget till direktiv fastställs det att det i enlighet med direktivet endast är högkvalificerade 
tredjelandsmedborgare som är behöriga att migrera för att påbörja en högkvalificerad 
anställning. Eftersom tillämpningsområdet uteslutande omfattar ”högkvalificerad arbetskraft” 
och inte lågutbildade eller outbildade personer, krävs en klar, entydig och exakt definition av 
”högkvalificerad anställning”. I detta sammanhang kan kravet på ”minst tre års motsvarande 
yrkeserfarenhet” inte jämställas med kriteriet ”högre utbildning”.

Genom att anpassa kvalifikationskraven efter den ”europeiska ramen för kvalifikationer” 
underlättas kontrollen av likvärdighet och därmed erkännandet av examensbevis och 
behörighetsbevis som högkvalificerade tredjelandsmedborgare har förvärvat i tredjeland.

Artikel 3, stycke 3:
Av systematiska skäl är det tveksamt om problematiken med kompetensflykt ska behandlas 
i detta förslag, eftersom detta tema hör till området biståndspolitik och EU:s samarbete med 
ursprungs- och transitländer.

När det gäller klausulen om kompetensflykt betonar föredraganden dock att ”EU-blåkortet” 
inordnas i ett större rörlighetskoncept, där även utvecklingsbehovet i ursprungsländerna och 
deras intressen måste beaktas. Medlemsstaterna är skyldiga att avstå från att vidta aktiva 
rekryteringsåtgärder i sektorer där det råder brist på arbetskraft. För att motverka en 
kunskapsflykt från ursprungsländerna måste vi utveckla rörlighetskoncept som fungerar 
i praktiken. Det har en större inverkan på ursprungslandets utveckling om vi rekryterar deras 
högkvalificerade arbetstagare än om deras lågutbildade eller outbildade arbetstagare migrerar.

Artikel 4:
Föredraganden undrar om införandet av EU-blåkortet ska fungera som en alternativ modell 
för medlemsstaterna (jfr artikel 7) och om de nationella migrationssystemen kan tillämpas 
parallellt. Den miniminorm som föreslås i direktivet för tredjelandsmedborgares inresa och 
vistelse för att påbörja en högkvalificerad anställning får inte förhindra bibehållandet av 
flexiblare, förmånligare bestämmelser och villkor för inresan och vistelsen. Medlemsstaterna 
måste få behålla sin ursprungliga rätt att utforma sina nationella arbetsmarknader och ha 
möjlighet att reagera flexibelt och snabbt på förändrade arbetsmarknadsbehov. Det är 
nödvändigt att klargöra frågan om i vilken mån införandet av ett poängsystem på nationell 
nivå för att kontrollera den arbetsmarknadsorienterade migrationen utesluts eller på något sätt 
begränsas av det föreslagna direktivet. Vilka är vidare konsekvenserna för en medlemsstat 
som underskrider miniminormen för EU-blåkortet eller fastställer andra villkor som 



DT\719386SV.doc 3/4 PE405.728v01-00

SV

överensstämmer med nationella migrationssystem för migration av högkvalificerade 
tredjelandsmedborgare?

Artikel 5:
Kriterierna för att bevilja EU-blåkortet i förslaget till direktivet anknyter å ena sidan till 
tredjelandsmedborgarens personliga kvalifikationer och å andra sidan till kriterier som 
arbetsgivaren fastställer (t.ex. minimilön, giltigt anställningsavtal). Beviljandet av inresa och 
vistelse för högkvalificerade arbetstagare inom ramen för det behovsorienterade konceptet 
med ”EU-blåkortet” ska i första hand bestämmas utifrån tredjelandsmedborgarens 
kvalifikationer och kunskaper, så att inte målen i direktivet motarbetas. Å ena sidan måste 
stränga kriterier för nödvändiga kvalifikationer, yrkesspecifika erfarenheter och lön fastställas 
i direktivet för att garantera att endast verkligt ”högkvalificerade arbetstagare” kommer till 
EU. När det gäller lönekriteriet måste man å andra sidan även ta hänsyn till små och 
medelstora företags (SMF) intressen och ekonomiska kapacitet. För dessa kan en alltför hög 
minimilön vara problematisk när anställningsavtalet ska fastställas. När det gäller SMF skulle 
en högskoleexamen kunna jämföras med en likvärdig yrkesutbildning och motsvarande 
praktisk erfarenhet. Av samma anledning bör frågan om gränsen för minimilön omarbetas.

Principiellt bör förslaget till direktiv inte hänvisa till likabehandlingsdirektiven 2000/78/EG 
och 2000/43/EG. Vid valet av högkvalificerade personer inom ramen för en medlemsstats 
tillämpning av ett nationellt poängsystem får t.ex. språkkriteriet inte vara diskriminerande 
i enlighet med direktiven ovan (jfr språkkunskaper som urvalskriterier för Storbritanniens 
”Highly Skilled Migrant Programme”).

Artikel 7:
Det ska även i fortsättningen ligga inom varje medlemsstats ansvarsområde och suveränitet att 
reglera migrationen på den nationella arbetsmarknaden. Medlemsstaterna måste därför 
oberoende och på eget ansvar fastställa antalet migrerande högkvalificerade personer. En 
medlemsstat som inte ser något behov av ekonomisk migration på sin arbetsmarknad ska ha 
rätt att fastställa en nollkvot. Detta alternativ bör föreskrivas uttryckligen i förslaget till 
direktiv.

Artikel 8:
Föredraganden anser att det är nödvändigt att klarlägga att rätten att utfärda EU-blåkort inte 
uteslutande är beroende av att förutsättningarna i artikel 5 och 6 är uppfyllda, utan att det även 
krävs ett positivt förvaltningsbeslut från den ansvariga myndigheten. Tredjelandsmedborgare 
kan inte ställa rättsanspråk på att ett EU-blåkort ska utfärdas och har inte heller rätt att 
överklaga beslutet om att inte utfärda ett EU-blåkort. Det måste även undersökas om 
EU-blåkortets giltighetstid ska kopplas till anställningsavtalets varaktighet.

Föredraganden betonar att favoriseringen av EU-blåkortsinnehavare gentemot arbetstagare 
från de länder som blev EU-medlemmar 2004–2007, och som delvis omfattas av 
övergångsregler för den fria rörligheten för arbetstagare, måste uteslutas ur direktivet. Om 
blåkortsbestämmelsen träder i kraft innan övergångsreglerna om den fria rörligheten för 
arbetstagare löper ut, måste genomförbara lösningar utarbetas.
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Artikel 9:
Principen om gemenskapspreferens och nationell företrädeskontroll för tillsättning av lediga 
tjänster begränsar flexibiliteten vid valet av högkvalificerade arbetstagare och kravet från 
arbetsgivarna om ett påskyndat inreseförfarande. I stället måste man utarbeta en förnuftig 
kompromiss som ger medlemsstaterna en bredare bedömningsram, utan att diskriminera 
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som befinner sig i EU på laglig grund.

Det är också oklart om en medlemsstats fastställande av en nollkvot utgör ett officiellt skäl till 
att avslå en ansökan om ett EU-blåkort enligt artikel 9.

Artikel 13 och 19:
För föredraganden är många frågor om hur den sekundära förflyttningsrätten ska utformas 
obesvarade. Det är tveksamt om löne- och kvalifikationskraven i den första medlemsstaten 
upphör att gälla när blåkortsinnehavaren har vistats i landet i två år på laglig grund. Urholkas 
inte medlemsstaternas ansvar för en riktad nationell reglering av migrationen om en sekundär 
förflyttningsrätt införs?

Kan en medlemsstat begränsa kvoten för blåkortsinnehavare för att bevara eller skapa spelrum 
för att behålla en migrationsreglering som anpassas efter den nationella arbetsmarknadens 
behov, eller uppfyller även kraven på ett nationellt poängsystem för att reglera migrationen 
förutsättningarna för ett avslag i artikel 9 i förslaget till direktiv? 

Hur fungerar den sekundära förflyttningsrätten efter två år, om en medlemsstat fastställer 
kvoten till noll?

Samspel med andra direktiv
Förslaget till direktiv måste vara förenligt med direktiv 2003/86/EG och 2003/109/EG när det 
gäller beviljande av förmånligare rättigheter för EU-blåkortsinnehavare. Här måste det 
framför allt klargöras om de bestämmelser i förslaget som ger EU-blåkortsinnehavare 
företräde är befogade.

Bedömning
Föredraganden konstaterar att konceptet med ett EU-blåkort utgör ett nytt tillvägagångssätt. 
Införandet av ett EU-blåkort är en delaspekt i en omfattande strategi och ska på det hela taget 
välkomnas. Strategin går ut på att på ett ändamålsenligt sätt koppla samman olika aspekter 
som asyl, olaglig och laglig migration i ett gemensamt paket. Med förslaget om blåkortet 
utnyttjar EU för första gången sina befogenheter på detta område för att möjliggöra laglig 
migration av högkvalificerade tredjelandsmedborgare till EU genom att bevilja ett enhetligt 
uppehållstillstånd och genom att förmedla en privilegierad status. För att konceptet om ett 
blåkort ska kunna genomföras utan problem är det nödvändigt att även i fortsättningen 
uppmärksamma de risker som en olaglig migration och en misslyckad integration medför.
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