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UDKAST TIL PROGRAM

Demografiske prognoser viser, at størrelsen af EU's befolkning i den arbejdsdygtige alder vil 
falde med 48 millioner indtil 2050. Samtidig står EU's virksomheder over for en stigende 
mangel på arbejdskraft, navnlig højt kvalificerede arbejdstagere. 

Det er imidlertid endnu ikke lykkedes EU at tiltrække de "bedste og klogeste", som fortsat 
finder EU uattraktiv i forhold til lande som USA, Canada og Australien.

Der kan være flere grunde til denne situation:
- De forskelligartede fremgangsmåder i medlemsstaterne, som ikke er med til at 
videreformidle budskabet om, at der i EU er brug for højt kvalificerede arbejdstagere fra 
tredjelande
- De store forskelle i definitionen af og indrejsekriterierne for højt kvalificerede 
arbejdstagere, som helt klart begrænser deres mobilitet inden for EU
- længden og kompleksiteten af indrejseprocedurerne
- Den mangelfulde sociale og økonomiske integration af disse arbejdstagere, som er 
afgørende for at fastholde dem

Forslaget om det blå kort1 udgør et forsøg på at udbedre situationen og øge EU's evne til at 
tiltrække og fastholde højt kvalificerede arbejdstagere fra tredjelande.

Det har som retsgrundlag EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra a), og artikel 63, stk. 4, der 
fastsætter, at Rådet vedtager foranstaltninger vedrørende indrejse- og opholdsbetingelserne 
for tredjelandsstatsborgere og regler for procedurer for udstedelse af de nødvendige 
tilladelser samt foranstaltninger vedrørende betingelserne for, hvornår en 
tredjelandsstatsborger kan opholde sig i en anden medlemsstat. Forslaget følger den 
politikplan for lovlig migration2, som Kommissionen fremlagde i 2005. Denne forudså 
vedtagelsen af 5 lovgivningsmæssige forslag om arbejdskraftmigration mellem 2007 og 2009, 
heriblandt forslaget om det blå kort.

Formålet med dette seminar er at indsamle bidrag fra eksperter og interessenter samt drøfte 
indholdet og de udestående spørgsmål i forbindelse med det foreslåede direktiv.

kl. 15.00 - 15.35
INDLEDNING

 Gerard DEPREZ, formand for LIBE-Udvalget, velkomstord
 Ewa KLAMT, medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for forslaget til direktiv om 

et blåt EU-kort
 Repræsentant for Kommissionen
 Repræsentant for det slovenske EU-rådsformandskab

                                               
1 Forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, KOM(2007) 637, 2007/0228 (CNS).
2 Jf. dok. KOM(2005)669 endelig og de lovgivningsmæssige forslag vedtaget af Kommissionen den 17.6.2008.
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15.35 - 16.20 Indlæg:
 Sergio CARRERA, leder af Enheden for Retlige og Indre Anliggender 

og forskningsstipendiat, Centre for European Policy Studies (CEPS) 
 David REISENZEIN, leder af Enheden for Udvikling, Politik og 

Medier, Den Internationale Organisation for Migration, Wien 
 Jan Tadeusz MASIEL, medlem af Europa-parlamentet og ordfører for 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslaget til 
direktiv om et blåt EU-kort 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, medlem af Europa-Parlamentet og 
PES-gruppens skyggeordfører for forslaget til direktiv om et blåt EU-
kort

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, medlem af Europa-Parlamentet 
og ALDE-gruppens skyggeordfører for forslaget til direktiv om et blåt 
EU-kort

16.20 - 16.50 Spørgsmål og svar

kl. 15.35 - 16.50
DEL I

ANALYSE AF FORSLAGET TIL DIREKTIV OM DET BLÅ EU-KORT

 Hvorledes defineres "højt kvalificeret beskæftigelse" i forslaget?
 Hvorledes håndteres spørgsmålet om anerkendelsen af faglige kvalifikationer 

(herunder eksamensbeviser)? Der findes ingen fælles EU-ramme for anerkendelse af 
faglige kvalifikationer opnået uden for EU med undtagelse af den første anerkendelse 
af kvalifikationer for erhverv, for hvilke minimumskravene er blevet harmoniseret på 
EU-plan. Som følge heraf kan det ske, at kvalifikationer, som anerkendes af en 
medlemsstat, afvises af en anden medlemsstat, hvilket kan skabe problemer, når 
indehaveren af det blå kort ønsker at flytte til en anden medlemsstat.

 Lønniveau: Flere spørgsmål er blevet nævnt:
                                  - Er der taget hensyn til de små og mellemstore virksomheders

interesser og økonomiske formåen? 
- Forskelle i mindsteløn inden for Europa kan skabe problemer i 

tilfælde af mobilitet inden for EU. 
    - Muligheden for, at medlemsstater kan "opt out" af lovgivningen

                   ved at sætte overdrevent høje tærskler.
 De blå EU-kortholderes rettigheder - spørgsmål om ligebehandling
 Retten til at flytte til en anden medlemsstat efter to års lovligt ophold i den første 

medlemsstat
 Er det blå kort en valgfri model for medlemsstaterne - i hvilket omfang kan 

medlemsstaterne selv træffe afgørelse om udstedelse eller fornyelse af blå EU-kort 
(nul-kvoter og arbejdsmarkedspolitiske begrundelser for at afvise, spørgsmålet om 
mere favorable bestemmelser)? I hvilket omfang vil nationale lovfæstede 
migrationsordninger parallelt hermed være i kraft?

 Princippet om fællesskabspræference - præferencebehandlingen af EU-arbejdstagere 
fra EU-12, som udtrykt i overgangsordningerne, er EU-primærlovgivning og går 
derfor frem for sekundærlovgivningen - teoretisk set vil lovgivningsforslaget derfor 
ikke berøre EU-arbejdstagere fra EU-12 - hvordan vil det dog virke i praksis?
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16.50 - 17.40
 DEL II

Det blå EU-kort set fra forretningsverdenen og EU-arbejdstagerne

 Hvad er EU-økonomiens behov?
 Hvilke virkninger på arbejdsmarkedet vil det blå EU-kort få? 
 Arbejdstagernes (EU-borgere og vandrende arbejdstagere) interesser på EU-plan 

- hvorledes beskyttes og fremmes disse med det formål at forbedre deres levestandard 
og arbejdsvilkår?

16.50 - 17.15 Indlæg:
 Sverker RUDEBERG, formand for migrationsarbejdsgruppen nedsat 

af BusinessEurope (sammenslutningen af europæiske virksomheder)
 Barbara FABIAN, DIHK - det tyske industri- og handelskammers 

repræsentation ved EU
 Catelene PASSCHIER, forbundssekretær, Den Europæiske Faglige 

Samarbejdsorganisation (ETUC)  

17.15 - 17.40 Spørgsmål og svar

17.40 – 18.20
DEL III

Hvilken vej frem? 

 Den europæiske pagt om migration og asyl og udviklingen af en samlet EU-
migrationspolitik - grundlæggende prioritet i Rådets udkast til 18-måneders 
arbejdsprogram fremlagt i juni 2008

 Udgør migration for højt kvalificeret beskæftigelse en løsning på økonomiske eller 
demografiske problemer på lang sigt eller kun på kort sigt?

 Spørgsmålet om integrationen af højt kvalificerede arbejdstagere

17.40 – 18.00 Indlæg:
 Daniel LECRUBIER, leder af sektionen for retlige og indre anliggender 

ved Frankrigs faste repræsentation ved EU
 Ewa KLAMT, medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for forslaget 

til direktiv om et blåt EU-kort
 Jan Tadeusz MASIEL, medlem af Europa-parlamentet og ordfører for 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslaget til 
direktiv om et blåt EU-kort

18.00 - 18.20 Spørgsmål og svar

18.20 - 18.30
KONKLUSION

18.20 - 18.30 Gerard DEPREZ, formand for LIBE-Udvalget
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BILAG

PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR DRØFTELSERNE

Indlæggene begrænses til 5 - 10 minutter (jf. programmet)
Under drøftelserne er taletiden begrænset til tre minutter pr. bidrag eller spørgsmål for at give det størst 
mulige antal parlamentsmedlemmer mulighed for at deltage. 
Medlemmerne vil få ordet i den rækkefølge, hvori anmodningerne herom indgår.
Talere, der ønsker at supplere deres indlæg, kan gøre dette skriftligt ved på forhånd at indlevere dokumenter 
(helst på engelsk eller fransk senest den 23. juni 2008, kl. 12) til sekretariatet (e-mail. ip-
libe@europarl.europa.eu). Disse dokumenter vil blive distribueret under mødet.

VIGTIG MEDDELELSE TIL PERSONER, DER ØNSKER AT DELTAGE I SEMINARET

Seminaret er åbent for offentligheden. Deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-
Parlamentet, må af sikkerhedsmæssige grunde skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, der ønsker at 
skaffe sig et sådant adgangskort, bør kontakte seminarsekretariatet (ip-libe@europarl.europa.eu) senest den 
23. juni 2008. Det er vigtigt at opgive fuldt navn, adresse og fødselsdato. Uden disse oplysninger vil 
sikkerhedstjenesten ikke kunne udstede adgangskortene. Adgangskortene kan hentes mellem kl. 14 - 15 den 
dag, seminaret afholdes, ved indgangen til PHS-bygningen. 

Seminarsekretariat Telefon Adresse E-mail-adresse

Ana Dumitrache
Administrator +32.2.284 14 16

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Bruxelles

Petra Götz 
Assistent i 
udvalgssekretariatet

+32.2.284 46 16

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita
Assistent +32.2.284 49 43

Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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