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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1690/2012 af Regina Schlacht, østrigsk statsborger, om 
erhvervsuddannelse for asylansøgere

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at det er svært for asylansøgere at vise, at de besidder specifikke faglige 
kvalifikationer, fordi de ikke kan fremvise de nødvendige certifikater. Hvis de kan præsentere 
de nødvendige dokumenter, er de uddannelser, de har taget, ofte ikke anerkendt i EU-
medlemsstaterne. Andrageren opfordrer til, at det gennem EU-lovgivningen skal blive muligt 
for asylansøgere at få adgang til arbejdsmarkedet på det rigtige kvalifikationsniveau.
Andrageren nævner en række aspekter, som bør tages i betragtning i den ønskede lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

"Kommissionen mener, at anerkendelsen af kvalifikationer kan fremme vækst, tilbyde job og 
matche de færdigheder, som vores økonomi har behov for. Nuværende 
beskæftigelsestendenser viser, at høje kvalifikationer har fået en øget betydning, idet antallet 
af job, der kræver sådanne kvalifikationer, forventes at stige med næsten 20 % i dette årti1.

Kommissionen kender til vanskelighederne med at få anerkendt kvalifikationer, der er opnået 
uden for EU, uanset om det gælder tredjelandsstatsborgere eller EU-borgere. Problemet med 

                                               
1 Cedefop | Kvalifikationsprognoser | Oplysninger offentliggjort i 2013.



PE524.825v01-00 2/3 CM\1012708DA.doc

DA

overkvalificerede migrantarbejdstagere er almindeligt kendt og i stigende grad 
veldokumenteret, og Kommissionen mener, at dette "hjernespild" er blandt de centrale 
problemer, der skal løses som led i dens vækststrategi.

EU har fastlagt politikker, der – så vidt muligt – moderniserer lovgivningen om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationsbeviser, der er udstedt i en anden EU-medlemsstat, med
henblik på at fremme mobiliteten for borgere og bosiddende inden for EU1. Alle 
arbejdstagere, der er statsborgere i en EU-medlemsstat, og som er indehavere af 
kvalifikationer, der er opnået uden for EU, skal opnå en første anerkendelse i én medlemsstat 
og udøve erhvervet i denne medlemsstat i tre år, før der kan anmodes om anerkendelse i en 
anden medlemsstat2. Det Europæiske Migrationsnetværk (EMN) har foretaget en 
undersøgelse blandt medlemsstaterne om, hvordan anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, der er opnået uden for EU, foretages. Resultaterne af denne undersøgelse blev 
offentliggjort på EMN's websted i 20113.

Visse kategorier af tredjelandsstatsborgere har ret til samme behandling som statsborgere i 
værtsmedlemsstaten for så vidt angår anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået i et 
tredjeland. Dette betyder, at de skal behandles på samme måde som en statsborger med 
kvalifikationer, der er opnået uden for EU. Dette gælder for personer med international 
beskyttelse4, fastboende udlændinge5, indehavere af det blå EU-kort6, tredjelandsstatsborgere, 
der allerede har adgang til en medlemsstat, og som falder ind under anvendelsesområdet for 
direktivet om en kombineret tilladelse7.

For så vidt angår asylansøgere og deres adgang til arbejdsmarkedet, giver EU-lovgivningen 
(direktiv 2003/9/EF om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i 
medlemsstaterne) dem mulighed for en sådan adgang inden for en periode på højst 12 
måneder fra deres ansøgning, hvis der ikke er blevet truffet en afgørelse i første instans om 
deres ansøgning. Det nye direktiv 2013/33/EU om fastlæggelse af standarder for modtagelse 
af ansøgere om international beskyttelse, der blev vedtaget i juni 2013, og som 
medlemsstaterne skal anvende senest i juli 2015, vil forkorte denne maksimumsperiode til ni 
måneder efter ansøgningen. Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at give 
asylansøgere adgang til arbejdsmarkedet så tidligt og så bredt som muligt for at fremme deres 
integration og uafhængighed. 

Anerkendte flygtninge har adgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesrelaterede 
uddannelsesmuligheder for voksne, erhvervsmæssig uddannelse og praktikpladser på 
                                               
1 Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
2 Direktiv 2005/36/EF, artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 3.
3 EMN's ad hoc-undersøgelse nr. 271 "Recognition of Professional Qualifications obtained outside the European 
Union" (Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået uden for Den Europæiske Union), der 
blev anmodet om den 3. november 2010, og som blev udarbejdet den 11. april 2011. Tilgængelig på 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileI
D=2092.
4 Direktiv 2004/83/EF.
5 Direktiv 2003/109/EF.
6 Direktiv 2009/50/EF.
7 Direktiv 2011/98/EU.
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betingelser svarende til dem, der gælder for landets egne borgere, i henhold til 
kvalifikationsdirektivet (direktiv 2004/83/EF). For så vidt angår personer under subsidiær 
beskyttelse, kan medlemsstaterne på nuværende tidspunkt tage hensyn til 
arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaten, men det nye kvalifikationsdirektiv (direktiv 
2011/95/EU), der blev vedtaget i december 2011, og som medlemsstaterne skal anvende 
senest i januar 2014, vil tilpasse betingelserne vedrørende arbejdsmarkedsadgang for personer 
under subsidiær beskyttelse til betingelserne for flygtninge. 

I henhold til det nye kvalifikationsdirektiv vil medlemsstaterne også blive forpligtede til at 
bestræbe sig på at sikre, at personer med international beskyttelsesstatus, der ikke kan 
fremlægge dokumenter som bevis for deres kvalifikationer, har adgang til passende ordninger 
til vurdering, attestering og godkendelse af deres tidligere uddannelse. 

Konklusion

Kommissionen mener, at den for nylig vedtagne lovgivning inden for asylområdet vil, når den 
er blevet gennemført, forbedre situationen for asylansøgere og flygtninge, navnlig deres 
adgang til arbejdsmarkedet. Kommissionen vil nøje overvåge gennemførelsen af denne nye 
og forbedrede lovgivning."


