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FÖRSLAG TILL PROGRAM

Enligt prognoser om den demografiska utvecklingen kommer den arbetsföra befolkningen 
inom EU att fram till 2050 ha minskat med 48 miljoner. Samtidigt ökar arbetskraftsbristen i 
företag inom EU i synnerhet när det gäller högkvalificerade arbetstagare.

EU har fortfarande i lyckats dra till sig ”de bästa och duktigaste”. Dessa anser fortfarande 
att EU är oattraktivt i jämförelse med länder som USA, Kanada och Australien.

Detta kan förklaras genom olika faktorer:
– Medlemsstaternas skilda sätt att se på denna fråga bidrar inte till att förmedla budskapet 
att högkvalificerade arbetstagare från tredjeland behövs i EU.
– De stora skillnaderna när det gäller definitioner och villkor för inresa och vistelse innebär 
en klar begränsning av högkvalificerade arbetstagares rörlighet inom EU.
– Långdragna och komplicerade inreseförfaranden.
– Bristfällig social och ekonomisk integration av högkvalificerade arbetstagare från 
tredjeland, vilket är avgörande för att de ska vilja stanna kvar i EU.

Målsättning med förslaget om EU-blåkortet1 är att rätta till dessa förhållanden och förbättra 
EU:s förmåga att dra till sig och behålla högkvalificerade arbetstagare från tredjeland.

Förslaget baserar sig på artikel 63.3 a och b i EG-fördraget som föreskriver att rådet ska 
fatta beslut om åtgärder beträffande villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
och normer för medlemsstaternas förfaranden för att utfärda visering för längre tid och 
uppehållstillstånd samt åtgärder som fastställer de rättigheter och villkor enligt vilka 
medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i en medlemsstat får bosätta sig i andra 
medlemsstater. Det följer den strategiska plan för laglig migration2 som kommissionen 
utfärdade 2005. I denna förutsågs att fem lagstiftningsförslag om arbetsmigration skulle 
antas mellan 2007 och 2009, däribland förslaget om EU-blåkortet.

Syftet med detta seminarium är att ta del av experters och de berörda parternas synpunkter 
och att diskutera innehållet och de ännu olösta frågor som rör detta förslag till direktiv.

15:00–15:35
INLEDNING

 Gerard DEPREZ, ordförande för LIBE-utskottet, inledande kommentarer
 Ewa KLAMT, ledamot av Europaparlamentet och föredragande för betänkandet om 

förslag till direktiv om EU-blåkortet
 Företrädare för Europeiska kommissionen
 Företrädare för det slovenska rådsordförandeskapet

                                               
1 Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad 
anställning, jämför KOM(2007)0637, 2007/2008 (CNS).
2 Jämför KOM(2005)0669 och det lagstiftningsförslag som antogs av Europeiska kommissionen den 17 juni 
2008.
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15:35–16:20 Inlägg av följande personer:
 Sergio CARRERA, chef för enheten för rättsliga och inrikes frågor 

och forskare vid Centre for European Policy Studies (CEPS)  
 David REISENZEIN, utvecklingschef vid policy och mediaenheten 

vid Internationella organisationen för migration (IOM) i Wien 
 Jan Tadeusz MASIEL, ledamot av Europaparlamentet och 

föredragande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
avseende förslaget till direktiv om EU-blåkortet 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, ledamot av Europaparlamentet och 
skuggföredragande för PSE-gruppen avseende förslaget till direktiv om 
EU-blåkortetJeanine HENNIS-PLASSCHAERT, ledamot av 
Europaparlamentet och skuggföredragande för ALDE-gruppen 
avseende förslaget till direktiv om EU-blåkortet

16:20–16:50 Frågestund

15:35–16:50
SESSION I

ANALYS AV FÖRSLAGET TILL DIREKTIV OM EU-BLÅKORTET

 Hur definieras ”högkvalificerat arbete” i förslaget till direktiv?
 Hur kommer erkännandet av yrkeskvalifikationer (däribland diplom) att hanteras? 

Det finns inga gemensamma EU-regler för erkännande av yrkeskvalifikationer som 
förvärvats utanför EU, med undantag för ett första erkännande av kvalifikationer 
avseende yrken för vilka kraven på minimumutbildningstiden har harmoniserats inom 
EU. Följaktligen kan det hända att kvalifikationer som erkänns av en medlemsstat inte 
erkänns av en annan medlemsstat, vilket kan skapa problem då en innehavare av ett 
EU-blåkort vill börja arbeta i en annan medlemsstat.

 Lönenivå: flera frågor aktualiseras, nämligen:
– Beaktas små och medelstora företags intressen och 
ekonomiska förmåga?
– Skillnader inom EU i fråga om minimilöner, vilket skulle kunna 
skapa problem i samband med mobilitet inom EU. 
– Möjlighet för medlemsstater att få undantag (opt out) genom att 
sätta mycket hög minimilönenivå

 EU-blåkort innehavares rättigheter – likabehandling
 Rätt att flytta till en annan medlemsstat efter två års laglig bosättning i den första 

medlemsstaten
 Kommer blåkortet att bli en valfri modell för medlemsstaterna? Vilka marginaler 

gäller för medlemsstaterna vid beviljande och förlängning av ett EU-blåkort 
(nollkvoter och åberopande av arbetsmarknadspolitiska skäl för avslag samt eventuellt 
mer generösa bestämmelser)? I vad mån kommer nationell lagstiftning avseende laglig 
invandring att gälla parallellt?

 Principen om gemenskapspreferens – den förmånsbehandling av EU-arbetstagare 
från EU-12 som ingår i övergångsbestämmelserna utgör gemenskapens primärrätt och 
har således företräde framför sekundärlagstiftning. Detta innebär att 
lagstiftningsförslaget inte kommer att omfatta arbetstagare från EU-12. Hur kan man 
praktiskt lösa denna fråga?
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16:50–17:40
SESSION II

EU-blåkortet ur näringslivsperspektiv och EU-arbetstagarperspektiv

 Vilka är den europeiska ekonomins behov?
 Vilka blir effekterna av EU-blåkortet för arbetsmarknaden? 
 Arbetstagares (EU-medborgare och migrerande arbetstagare) intressen på EU-

nivå – hur tillvaratas och främjas deras intressen i syfte att förbättra deras 
levnadsvillkor och arbetsvillkor?

16:50–17:15 Inlägg av följande personer:
 Sverker RUDEBERG, ordförande för arbetsgruppen för 

immigrationsfrågor inom Business Europe (Confederation of European 
Business)

 Barbara FABIAN, DIHK – Förbundet för Tysklands industri och 
handelskammare, EU-representationen

 Catelene PASSCHIER, förbundssekreterare, Europeiska fackliga 
samorganisationen (EFS) 

17:15–17:40 Frågestund

17:40–18:20
SESSION III

Framtidsperspektiv 

 Den europeiska pakten för migration och asyl och utvecklingen av en 
övergripande europeisk migrationspolitik – grundläggande prioritet enligt rådets 
förslag till artonmånadersprogram som lades fram i juni 2008

 Utgör migration av högkvalificerade arbetstagare en lösning på de långsiktiga
ekonomiska och demografiska problemen eller är det en kortfristig lösning?

 Integration av högkvalificerade arbetstagare.

17:40–18:00 Inlägg av följande personer:
 Daniel LECRUBIER, chef för enheten för rättsliga och inrikes frågor 

vid Frankrikes EU-representation
 Ewa KLAMT, ledamot av Europaparlamentet och föredragande 

avseende förslaget till direktiv om EU-blåkortet
 Jan Tadeusz MASIEL, ledamot av Europaparlamentet och 

föredragande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
avseende förslaget till direktiv om EU-blåkortet

18:00–18:20 Frågestund
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18:20–18:30
SLUTSATSER

18:20–18:30 Gerard Deprez, ordförande för LIBE-utskottet, avslutande kommentarer
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BILAGA

PRAKTISKA RIKTLINJER FÖR DEBATTERNA

Presentationerna kommer att vara 5–10 minuter långa (se programmet för detaljer).
Under debatterna kommer talartiden att vara begränsad till 3 minuter per inlägg eller fråga för att så många 
parlamentsledamöter som möjligt ska kunna yttra sig. 
Ledamöterna kommer att tilldelas ordet i den ordning deras begäran tas emot.
Talare som önskar komplettera sina anföranden ska göra det skriftligen genom att senast den 23 juni 2008 
kl. 12.00 skicka in dokumenten i fråga (helst på engelska eller franska) till sekretariatet (e-post: 
ip-libe@europarl.europa.eu). Dessa dokument kommer att skickas runt under sammanträdet.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA SOM ÖNSKAR DELTA I SEMINARIET

Seminariet är öppet för allmänheten. Av säkerhetsskäl krävs dock att deltagare som inte redan har ett 
passerkort till Europaparlamentet förser sig med ett sådant på förhand. De som önskar skaffa ett sådant 
passerkort ombeds kontakta seminariets sekretariat (ip-libe@europarl.europa.eu) före den 23 juni 2008. 
Fullständiga uppgifter om namn, adress och födelsedatum måste uppges. Utan dessa uppgifter kommer 
säkerhetstjänsten inte att utfärda några passerkort. Passerkortet kan hämtas vid ingången till 
ASP-byggnaden kl. 14.00–15.00 den dag då utfrågningen hålls.

Seminariets sekretariat Telefon Adress E-postadress

Ana Dumitrache
Handläggare +32.2.284 14 16

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Bryssel

Petra Götz 
Assistent vid 
utskottssekretariet

+32.2.284 46 16

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Bryssel

Vita Grifita
Assistent +32.2.284 49 43

Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Bryssel

ip-libe@europarl.europa.eu).
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