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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at der er tre former for retlig status, som nyder international beskyttelse: 
mennesker med flygtningestatus, mennesker, som søger asyl, og mennesker under 
subsidiær beskyttelse; der henviser til, at politikkerne for social inklusion og integration 
på arbejdsmarkedet bør være skræddersyet til deres specifikke behov og sikre 
ligebehandling med egne statsborgere;

B. der henviser til, at antallet af tredjelandsstatsborgere, som udstationeres fra én 
medlemsstat til en anden, er steget markant i de seneste år; der henviser til, at en 
arbejdstager fra et tredjeland, som har opnået en arbejds- og opholdstilladelse i en 
medlemsstat, af arbejdsgiveren kan udstationeres i enhver anden;

C. der henviser til, at medlemsstaterne bevarer retten til at afgøre omfanget af tilladelser 
for tredjelandsstatsborgere til at søge arbejde og retten til at træffe afgørelse om deres 
adgang til opholds- og arbejdstilladelser; der henviser til, at der er store forskelle 
mellem medlemsstaternes kriterier og praksis;

D. der henviser til, at personers frie bevægelighed stimulerer medlemsstaternes økonomier 
og gør det muligt effektivt at matche færdigheder med efterspørgsel og ledige job på 
EU's arbejdsmarked; der henviser til, at social-, beskæftigelses-, migrations-, bolig-, 
sundheds- og uddannelsespolitikkerne spiller en afgørende rolle i arbejdskraftens 
lovlige migration og integration på arbejdsmarkedet; der henviser til, at koordinationen 
af de forskellige socialpolitiske områder fortsat er en udfordring for EU; der henviser 
til, at adgang til arbejde er et langt stærkere incitament til migration end velfærdsydelser 
for såvel EU-borgere som ikke-EU-borgere;

E. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen i EU-27 for personer mellem 20 og 64 i 
2019 var på 64,4 % for personer, der er født uden for EU, 73,9 % for personer, der er 
født i det pågældende land, og 75,3 % for personer, der er født i en anden medlemsstat; 
der henviser til, at arbejdsløshedssatsen i EU-27 for personer mellem 20 og 64 i 2019 
var på 12,3 % for personer, der er født uden for EU, 7,3 % for personer, der er født i en 
anden medlemsstat, og 6,0 % for personer, der er født i det pågældende land1; der 
henviser til, at EU's fragmenterede migrationspolitik kan have en negativ indvirkning på 
virksomheder, eftersom det kan begrænse deres mulighed for at udnytte det indre 
marked og tiltrække tredjelandsstatsborgere, som kan arbejde for dem;

F. der henviser til, at kvinder og mindreårige har særlige behov for beskyttelse; der 
henviser til, at alle politikker til social inklusion og integration på arbejdsmarkedet for 
tredjelandsstatsborgere skal medtage kønsaspektet og beskyttelse af barnet;

G. der henviser til, at demografiske forandringer og andre samfundsmæssige og 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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økonomiske faktorer såsom den nuværende pandemi gradvist fører til mangel på 
behørigt kvalificeret arbejdskraft på arbejdsmarkedet, hvilket gør det svært at finde 
egnede kvalificerede arbejdstagere, og efterhånden som den demografiske udvikling 
bliver stadig mere ufordelagtig med en forventet stigning i ældrekvoten fra 29, 6 % i 
2016 til 51,2 % i 20702, er der også kvantitative mangler, navnlig på strategiske 
områder såsom kunstig intelligent (AI) og informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT), samt et generelt fald i antallet af personer, der er villige til og i stand til at tage 
beskæftigelse i specifikke sektorer, herunder pleje-, bygge- og landbrugssektoren samt 
husholdningerne, hvilket fører til en generel ubalance mellem de job, der er tilgængelige 
på markedet, og arbejdstagernes færdigheder og kompetencer, uanset om der træffes 
foranstaltninger eller ej for at sikre overensstemmelse i udbuddet med hensyn til 
færdigheder og viden, som kan bidrage til at udfylde denne kløft på EU's 
arbejdsmarked;

H. der henviser til, at ifølge Kommissionens meddelelse af 12. september 2019 med titlen 
"Forbedringen af mulighederne for lovlig migration til Europa: en uomgængelig del af 
en afbalanceret og samlet migrationspolitik" (COM(2018)0635) er andelen af 
arbejdsgivere, der har haft problemer med at få besat job, stigende og har nået et 
gennemsnit på over 40 %. der henviser til, at tredjelandsstatsborgere spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at imødegå Europas demografiske udvikling, idet de besætter ledige 
stillinger og skaber job og vækst i EU; der henviser til, at denne rolle bør tages i 
betragtning hvad angår tredjelandsstatsborgeres ret til mobilitet; der henviser til, at 
manglen på kvalificeret arbejdskraft ofte er en direkte konsekvens af de dårlige 
arbejdsvilkår, der tilbydes, og manglende karrieremuligheder; der henviser til, at EU 
tiltrækker migranter med forskellige baggrunde, som har forskellige former for viden og 
færdigheder; der henviser til, at EU kan gøre bedre brug af den frie bevægelighed for 
arbejdstagere fra medlemsstaterne, arbejdskraftens mobilitet og den arbejdsstyrke, som 
allerede har ret til lovligt ophold i EU;

I. der henviser til, at diskrimination sammen med sproglige, uddannelsesmæssige og 
institutionelle faktorer er de væsentligste barrierer for tredjelandsstatsborgere; der 
henviser til, at sprogkurser spiller en central rolle for en vellykket integration af 
migranter fra tredjelande på arbejdsmarkedet; der henviser til, at Eurofounds forskning3 
har vist, at fremme af iværksætteri for migranter kan skabe socialt lederskab og genere 
jobskabelse gennem politiske initiativer;

J. der henviser til, at der med hensyn til integration og adgang til arbejdsmarkedet er en 
løbende diskussion inden for det fælles europæiske asylsystem med henblik på at 
reducere den nuværende maksimale ventetid for asylansøgeres adgang til 
arbejdsmarkedet fra ni måneder til seks måneder efter ansøgningen; der henviser til, at 
det er nødvendigt med et samarbejde på mange planer mellem medlemsstaterne, 
arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og ikkestatslige organisationers for at forene 
indsatserne og tage de udfordringer op, der kan opstå i forbindelse med integrationen på 
arbejdsmarkedet;

K. der henviser til, at arbejdstagere med udenlandsk baggrund og 

2 Kommissionen (2018). Rapport om befolkningsaldringen 2018: økonomiske og budgetmæssige projekter for de 
28 EU-medlemsstater (2016-2070).
3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
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førstegenerationsmigrantarbejdstagere ifølge Eurofound4 i højere grad er 
overrepræsenteret i sektorer, som domineres af lavere kvalificeret beskæftigelse, 
herunder handel og hotel- og restaurationsbranchen, transport, byggeri og andre 
tjenester såsom hjemmepleje, langtidspleje og landbrugs- og fødevaresektoren; der 
henviser til, at Kommissionens kvalitetskontrol af lovlig immigration af marts 20195 
understregede de betydelige hindringer for veje til lovlig migration for lavt- og 
mellemuddannede arbejdstagere trods en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft;

L. der henviser til, at den dalende fertilitet i en række europæiske lande har ført til og 
fortsat fører til langt færre nye arbejdstagere på arbejdsmarkedet;

M. der henviser til, at situationen er særligt kritisk for tusindvis af landbrugsarbejdere i 
denne ekstraordinære periode, idet tusinder lever adskilt i uformelle boliger med dårlige 
sanitære forhold og med en konstant frygt for at blive udvist;

N. der henviser til, at forskning fra Eurofound har vist, at migranters oprindelsesregion 
spiller en større rolle end deres status, når det gælder integrationen i arbejdsstyrken; der 
henviser til, at immigranter fra alle verdens regioner, undtagen Nordamerika, i højere 
grad har job længere nede på den beskæftigelsesmæssige rangstige end den indfødte 
befolkning; der henviser til, at der generelt er evidens for, at der ikke sker en automatisk 
gradvis integration af immigranter og deres efterkommere i de samme 
beskæftigelsesmønstre som indfødte, idet der er mange eksempler på vedvarende 
forfordeling af personer fra visse oprindelsesregioner;

O. der henviser til, at EU tiltrækker færre højtuddannede tredjelandsstatsborgere end andre 
OECD-destinationer og bør give mere gennemsigtig og mere omfattende information til 
potentielle kvalificerede lovlige migranter og også med hensyn til verificeringen af 
deres kvalifikationer; der henviser til, at ud af alle migranter, der opholdt sig i OECD-
lande i 2015-16, valgte kun 25 % af arbejdstagerne med et højt uddannelsesniveau en 
EU-destination6; der henviser til, at EU stræber efter at blive stærkere i den globale 
konkurrence om kvalificerede fagfolk;

P. der henviser til, at covid-19-krisen har vist, at migrantarbejdstagere har bidraget 
væsentligt til at holde hånden under europæiske økonomier og offentlige tjenester, idet 
de besætter ledige stillinger og skaber job og vækst i EU; der henviser til, at 13 % af de 
centrale arbejdstagere i essentielle job i EU er migranter, at andelen af 
migrantarbejdstagere i disse fag er tæt på 20 % i mange lande, og at op til en tredjedel af 
de centrale arbejdstagere i nogle nøglesektorer (f.eks. husarbejde og byggeri) er 
migranter7; der henviser til, at covid-19-krisen kaster nyt lys over bl.a. de arbejds- og 
boligforhold, som berører en stor del af migrantarbejdstagerne i visse sektorer af 
økonomien såsom fødevareproduktion og landbrug; der henviser til, at covid-19-
pandemien og dens mulige økonomiske konsekvenser kan have indvirkning på 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf.
5 Kommissionen (2019). Kommissionens kvalitetskontrol af lovlig migration https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.
6 COM(2018)0635.
7 Fasani og Mazza (2020): Immigrant Key Workers: Their contribution to Europe's COVID-19 response. 
https://www.iza.org/publications/pp/155

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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bevægeligheden af den lovlige arbejdskraftmigration;

Q. der henviser til, at mange EU-borgere, som migrerer af arbejdsmæssige årsager, og 
40 % af de højtuddannede tredjelandsstatsborgere i beskæftigelse i EU har job, der 
ligger under deres kvalifikationsniveau8; der henviser til, at Eurofounds9 forskning 
viser, at manglende sprogkundskaber og manglende anerkendelse af kvalifikationer er 
blandt de vigtigste barrierer, som hindrer førstegenerationsmigranter i at opnå job, der 
svarer til deres kvalifikationer; der henviser til, at Kommissionens kvalitetskontrol af 
lovlig migration (marts 2019)10 understreger den udfordring, som den sektorbaserede 
tilgang til arbejdskraftmigration i EU udgør, idet den fastlægger forskellige rettigheder 
og regler ud fra arbejdstagernes kvalifikationsniveau, hvilket kan føre til forvirring og 
diskrimination blandt arbejdstagere;

R. der henviser til, at det globale partnerskab for kvalifikationer, som er udformet til at 
kanalisere migrationspres til håndgribelige, gensidige fordele for såvel et 
oprindelsesland som et destinationsland, gør det muligt at tiltrække arbejdskraft, som 
passer nøjagtigt til de kvalifikationer, der er behov for; der henviser til, at udvalgte 
europæiske pilotprojekter om arbejdskraftmigration allerede har indarbejdet de centrale 
principper i det globale partnerskab for kvalifikationer med henblik på at fremme 
samarbejdet mellem nord og syd, som er fastlagt i verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, og i stigende omfang har vist de positive resultater af veje til lovlig 
arbejdskraftmigration;

1. understreger, at EU i henhold til artikel 79 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør føre en migrationspolitik, der sigter mod at sikre en retfærdig 
behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i EU, herunder 
inkluderende standarder, lige muligheder, anstændige arbejdsvilkår og ligebehandling; 
fremhæver imidlertid, at henvisning til arbejdsmarkedsmæssige udfordringer ikke må 
føre til udbredelse af illoyal konkurrence eller overtrædelse af EU's og nationale regler 
om lovlig migration;

2. understreger, at en struktureret immigrationspolitik bør begynde allerede i 
oprindelseslandet med sprogundervisning og kurser i destinationslandets værdier og 
lovgrundlag; understreger, at bureaukratiske procedurer bør gøre det muligt for lovlige 
migranter at udfolde deres potentiale fuldt ud;

3. der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om europæisk beskyttelse af 
grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19-krisen11;

4. understreger, at der på grund af en stigning i demografiske forandringer – navnlig en 
aldrende befolkning, et hurtigt skiftende globalt og digitalt miljø på arbejdsmarkederne 
og den hidtil usete covid-19-krise – er en stigende efterspørgsel efter arbejdstagere i 
bestemte sektorer og faggrupper, f.eks. i nogle medlemsstater inden for ældrepleje, 

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en.
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Kommissionen (2019). Kommissionens kvalitetskontrol af lovlig migration https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en.
11 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0176.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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langtidspleje, sundhedssektoren, byggeri, landbrug, turisme, hushjælp og ICTC og AI; 
understreger behovet for at tiltrække arbejdstagere, som kan opfylde behovet inden for 
disse bestemte brancher på arbejdsmarkedet; understreger, at der også er behov for 
reguleret arbejdskraftmigration, herunder midlertidig arbejdskraftmigration, som ikke 
kun fokuserer på højtkvalificeret arbejdskraft, men også på den mellemkvalificerede 
sektor12 og lavtuddannet arbejdskraft; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
af fremme politikker, der bidrager til at få disse migranter ind på arbejdsmarkedet, og 
som anerkender arbejdstagere fra disse bestemte brancher og faggrupper, navnlig under 
covid-19-pandemien; bemærker, at disse politikker kan fremme lovlig 
arbejdskraftmigration, herunder midlertidig arbejdskraftmigration; mener, at en effektiv 
integration af tredjelandsstatsborgere i EU's arbejdsstyrke kan støtte lokalsamfundene 
og tilføre merværdi til medlemsstaterne ved at udfylde den eksisterende kløft med 
hensyn til kvalifikationer og viden, skabe økonomisk aktivitet og vækst og give et 
positivt afkast til værtslandene; minder om, at den nuværende krise har bevist, at intet 
erhverv bør give anledning til ringeagt; bemærker, at lavtuddannede arbejdstagere ofte 
udvikler en væsentlig rolle for samfundet i deres job og ikke bør undervurderes, og at 
højtuddannede tredjelandsstatsborgere ikke bør prioriteres, i forbindelse med 
arbejdsmarkedsintegrationspolitikker og -aktiviteter, ;

5. bemærker, at incitamenter til højtkvalificerede migranter, som kan berige europæisk 
videnskab og forskning, vil hjælpe EU med at nå sit mål om at blive førende på 
verdensplan inden for videnskab og forskning;

6. understreger, at der også er behov for reguleret midlertidig arbejdskraftmigration, som 
ikke udelukkende fokuserer på højtkvalificeret arbejdskraft, men også på den 
mellemkvalificerede sektor;

7. opfordrer EU's institutioner til at genoptage drøftelserne og vedtage en reduktion af den 
nuværende maksimale ventetid for asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet fra ni til 
seks måneder efter ansøgningen, hvilket ville medføre en betydelig lettelse af 
integrationsprocessen og dens mulighed for at lykkes;

8. fremhæver, at situationen for mobile arbejdstagere og sæsonarbejdere, herunder 
arbejdstagere fra tredjelande, muligvis ikke er i overensstemmelse med den relevante 
lovgivning og mobilitetsbestemmelserne, hvilket undertiden fører til uacceptable og 
vanskelige levestandarder og arbejdsvilkår og potentielle krænkelser af 
menneskerettighederne og arbejdstageres rettigheder, tab af social sikring eller i hvert 
fald dens skadelige fragmentering; fremhæver, at der er behov for bedre beskyttelse af 
tredjelandsmigranter på arbejdspladsen; opfordrer medlemsstaterne til at sikre sunde 
levevilkår, opholdssikkerhed, adgang til rådgivning og oplysninger om gældende 
arbejdstagerrettigheder for alle arbejdstagere og sikre, at arbejdspladser overholder 
standarderne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; understreger desuden, at det 
indre marked og arbejdstagernes frie bevægelighed skal beskyttes;

9. understreger, at der er behov for bedre beskyttelse af tredjelandsmigranter på 
arbejdspladsen; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at garantere fuld social 
beskyttelse, minimumsstandarder for boligforhold samt adgang til rådgivning og 

12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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oplysning om de gældende arbejdstagerrettigheder;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at kortlægge og behandle årsagerne til 
EU's mangel på tiltrækningskraft for globale talenter og fremhæver behovet for bedre 
koordinering blandt medlemsstaterne for at forbedre indsamlingen af nøjagtige og 
sammenlignelige data; bemærker, at medlemsstaterne bør give et tydeligere billede af 
forskellige målgrupper af faglært arbejdskraft, herunder indsamling af oplysninger om 
efterspørgsel efter kvalifikationer, og hvad der svarer hertil, og sikre konsekvent 
lovgivning, bedste praksis og oplysninger om gennemførelsen af EU-lovgivning og 
tredjelandsstatsborgeres mobilitet i EU ved at yde støtte til ekspertnetværk og forskning 
og ved at fremlægge deres egne statistikker i realtid; anmoder Kommissionen om at 
gennemføre en omfattende undersøgelse af tendenserne vedrørende udstationerede 
tredjelandsstatsborgere og understreger behovet for eventuelle politiske foranstaltninger 
på EU-plan eller nationalt plan på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse; 
opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at der indsamles data om 
covid-19's indvirkning på lovlig arbejdskraftmigration i EU;

11. fremhæver behovet for at forbedre funktionen af vejene til arbejdstilladelse for ikke-
EU-migranter i Europa og håndhæve overholdelsen af migranters og flygtninges 
arbejdstagerrettigheder; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at regulere alle 
rekrutteringsbureauer, eventuelt gennem Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed;

12. fremhæver behovet for at styrke eksisterende pilotprojekter vedrørende lovlig migration 
i dialog med fagforeninger og andre organisationer, som arbejder med 
migrantarbejdstagere;

13. fremhæver behovet for at skabe et gunstigere miljø for integration og beskyttelse af 
migrantarbejdstageres rettigheder, uanset deres kvalifikations- eller lønniveau, 
immigrationsstatus eller nationalitet, hvilket i sidste ende bør føre til en europæisk 
migrationslov;

14. fremhæver behovet for at gøre betalinger under den fælles landbrugspolitik afhængige 
af overholdelse af gældende arbejdsvilkår i henhold til relevante kollektive 
arbejdsmarkedsaftaler og social- og arbejdsmarkedslovgivningen på nationalt plan og 
EU-plan;

15. understreger, at forskelsbehandling af tredjelandsstatsborgere undergraver EU's evne til 
at tiltrække arbejdstagere; fremhæver behovet for at bekæmpe illoyal konkurrence 
mellem tjenesteudbydere og statsborgere i medlemsstaterne og tredjelandsstatsborgere 
ved sikre lige behandling med hensyn til beskæftigelse ved hjælp af f.eks. adgang til 
social beskyttelse fra første dag, retten til at strejke og til at være medlem af en 
fagforening, adgang til offentlige tjenesteydelser og til uddannelse og ved at bekæmpe 
misbrug og udnyttelse af arbejdstagere uanset status; opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre effektiv overholdelse af almindeligt anerkendte standarder, 
arbejdsmarkedslovgivning og konventioner med henblik på at forhindre diskrimination 
og udnyttelse af arbejdstagere; understreger, at gældende EU-lovgivning om lovlig 
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migration såsom direktivet om sæsonarbejdere13 og direktivet om det blå EU-kort14 ikke 
svarer til arbejdsmarkedets aktuelle kontekst, krav og behov; understreger, at 
eksisterende lovgivning såsom direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere15, som 
fastsætter foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere mod misbrug og udnyttelse på 
arbejdspladsen, skal anvendes og gennemføres behørigt i alle medlemsstater; minder 
om, at EU-lovgivningen fremmer lige behandling og adgang til 
beskæftigelsesrettigheder for alle; understreger betydningen af direktivet om det blå 
EU-kort, som kan bidrage til at gøre EU til et attraktivt sted for globale talenter og sørge 
for de nødvendige kompetencer til, at europæiske virksomheder kan forblive 
konkurrencedygtige; fremhæver, at medlemsstaterne kan gøre brug af ordningen med 
det blå kort;

16. opfordrer medlemsstaterne til at deltage i de migrationspilotprojekter, som 
Kommissionen iværksatte i 2017 (gennemførelsen af den europæiske dagsorden for 
migration COM(2017)0558) og aktivt fremme den rolle, som migration kan spille på 
arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at disse pilotprojekter er 
inkluderende og garanterer lige behandling og lige muligheder for 
tredjelandsstatsborgere;

17. fremhæver behovet for flere muligheder for reguleret migration, så økonomiske 
migranter kan indrejse til og arbejde i EU, og behovet for at håndhæve overholdelsen af 
mindsterettigheder, anstændige arbejdsvilkår og ligebehandlingsprincippet til gavn for 
alle arbejdstagere uanset deres migrationsstatus, herunder mindsterettigheder, som 
sikrer overgangen fra ulovlig til lovlig beskæftigelse;

18. fremhæver, at der bør foreslås foranstaltninger med krav om opkvalificering af 
migranter, som har lovligt ophold i Unionen, således at disse personer udvikler de 
kompetencer, der er efterspurgt på det arbejdsmarked, de gerne vil ind på; mener, at 
opkvalificeringen skal ske ved hjælp af uddannelsesplaner, hvormed det – gennem 
bestræbelser på udmærkelse – bliver lettere for de pågældende at komme i arbejde;

19. understreger behovet for at opretholde fleksibilitet i EU's regler med henblik på at tage 
hensyn til de enkelte medlemsstaters særlige omstændigheder, herunder situationen på 
deres arbejdsmarked og anvendelsen af de fakultative bestemmelser i direktiverne;

20. understreger, at yderligere muligheder for arbejdskraftens mobilitet inden for EU bør 
sikres ved lov;

21. fremhæver, at langsomme og overdrevent bureaukratiske procedurer kan påvirke 
flygtninges og asylansøgeres adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet, hvilket over tid 
øger risikoen for, at de havner i sort arbejde og sårbare situationer; peger på, at en 
langvarig behandling af ansøgninger om international beskyttelse og den manglende 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere, EUT L 94 af 28.3.2014, 
s. 375.
14 Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17.
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner 
og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, EUT L 
168 af 30.6.2009, s. 24.
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registrering af asylansøgere ved ankomsten ikke alene hindrer flygtninges og 
asylansøgeres rettidige og lovlige adgang til arbejdsmarkedet, men også genererer 
betingelserne for, at der udvikles praksis for sort arbejde og alle former for udbytning 
og misbrug af arbejdstagere;

22. opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres indsats for at gøre deres lande til mere 
attraktive steder for mobil menneskelig kapital på den internationale scene, herunder 
investorer og forretningsfolk, som i stigende grad betragtes som værdifulde aktiver, der 
skal tiltrækkes;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle lovlige veje for 
arbejdskraftmigration yderligere under hensyntagen til efterspørgsel og behov på de 
nationale arbejdsmarkeder og med fokus på fag, hvor der er systemisk mangel på 
arbejdskraft;

24. understreger vigtigheden af at give lovlige migranter i EU relevante muligheder for at 
anvende deres kvalifikationer og EU's muligheder for mobilitet;

25. opfordrer til lige muligheder for mænd og kvinder i alle politikker og procedurer i 
forbindelse med social inklusion og integration på arbejdsmarkedet af 
tredjelandsstatsborgere og til at tage hensyn til, at kvinder oftere end mænd har ansvar 
for omsorg for børn, ældre og andre plejekrævende familiemedlemmer; minder om, at 
adgang til børnepasning og pleje af andre pårørende af god kvalitet samt fleksible 
arbejdsforhold og gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning såsom direktivet om 
balance mellem arbejdsliv og privatliv16 er eksempler på, hvordan man kan forbedre 
adgangen til arbejdsmarkedet for alle forældre og omsorgspersoner og gøre det muligt 
at styrke dem økonomisk og socialt;

26. glæder sig over Kommissionens initiativer til at bringe arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer sammen om spørgsmålet om integration på 
arbejdsmarkedet; understreger behovet for at fortsætte initiativer såsom "arbejdsgivere i 
fællesskab for integration", "europæisk partnerskab for integration" og "europæisk 
dialog om færdigheder og migration" med henblik på at anspore støtten til og 
forståelsen af fordele og faldgruber i forbindelse med integration af arbejdskraft; 
opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte 
dialogen med arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og 
andre interessenter vedrørende spørgsmålet om integration af arbejdskraft;

27. opfordrer EU-institutionerne til omgående at genoptage drøftelserne om en revision af 
direktivet om det blå EU-kort og løse op for den blokerede situation i Rådet;

28. understreger, at tredjelandsarbejdstagere, som udfører sort arbejde, befinder sig i en 
særligt sårbar situation, hvor de er uden jobsikkerhed og adgang til social sikring og i 
risiko for misbrug; er af den opfattelse, at tredjelandsstatsborgere, som arbejder sort, 
kan opleve særlige vanskeligheder med hensyn til at anmelde misbrug, fordi de er bange 
for at miste ikke kun deres job, men også deres bopæl og opholdstilladelse; opfordrer 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og 
privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU, EUT 188 af 
12.7.2019, s. 79.
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Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og medlemsstaterne til at styrke indsatsen 
for at bekæmpe sort arbejde og effektivt håndhæve arbejdsgivernes pligt til at bringe 
udnyttelsen til ophør og anmelde og legalisere deres arbejdstagere; opfordrer til, at der 
etableres firewalls mellem arbejdstilsyn og migrationsmyndigheder for at sikre, at 
papirløse migrantarbejdstageres rettigheder bliver overholdt;

29. fremhæver det afgørende arbejde, som udføres af arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundet, lokale og regionale myndigheder samt frivillige organisationer med 
hensyn til at tilbyde støtte til at styrke og integrere migranter fra ikke-EU-lande i 
arbejdsstyrken og med hensyn til at oplyse migrantarbejdstagere om især deres 
rettigheder og pligter og den beskyttelse, de har ret til; opfordrer desuden til, at disse 
interessenter inddrages fuldt ud i den politiske proces;

30. anser det for vigtigt at tilbyde passende uddannelse vedrørende ansættelsesret, 
rettigheder og pligter til tredjelandsstatsborgere samt til institutionelle myndigheder for 
at sikre, at migranter ikke bliver udnyttet gennem sort arbejde og andre former for 
alvorlig udnyttelse af arbejdskraft eller diskrimination på arbejdspladsen;

31. understreger, at vilkårene på værtslandenes arbejdsmarkeder er en af de afgørende 
faktorer for en varig og vellykket integration af tredjelandsstatsborgere; er bevidst om, 
at denne persongruppe er heterogen med hensyn til alder, færdigheder, viden og 
baggrund; understreger, at arbejdsløsheden i EU, i særdeleshed ungdoms- og 
langtidsarbejdsløsheden, fortsat er alarmerende høj i nogle lande og regioner, og at 
Kommissionen og medlemsstaterne bør fortsætte med at prioritere politikker og 
investeringer, der tilsigter at skabe kvalitetsbeskæftigelse for hele samfundet, med 
særlig fokus på de mest udsatte grupper uanset deres situation og fødested; minder om, 
at tiltag, som sigter mod at skabe kvalitetsbeskæftigelse for alle, fremmer aktive 
arbejdsmarkeder og vækst og har en positiv indvirkning på medlemsstaternes 
bruttonationalprodukt;

32. bemærker, at tredjelandsstatsborgere kan være udstationeret enten fra et tredjeland til en 
medlemsstat eller kan få en arbejdstilladelse i en medlemsstat før udstationeringen til en 
anden medlemsstat; understreger, at udstationeringen af tredjelandsarbejdstagere fra én 
medlemsstat til en anden medfører, at værtsmedlemsstaten ikke har mulighed for at 
fastslå, hvor mange eller hvilke tredjelandsstatsborgere, der arbejder på dens område; 
fremhæver endvidere, at disse tredjelandsarbejdstagere ofte befinder sig i en sårbar 
situation, fordi deres tilladelser er knyttet til ansættelseskontrakten, og de derfor er 
afhængige af arbejdsgiveren for deres tilladelse; fremhæver behovet for at styrke 
samarbejdet og udvekslingen af information mellem medlemsstaterne, navnlig med 
hensyn til tredjelandsarbejdstageres mobilitet inden for EU; understreger, at stigningen i 
antallet af udstationerede arbejdstagere fra tredjelande i EU ikke i sig selv er 
problematisk, men at der er en bekymrende risiko for misbrug, udnyttelse og 
overtrædelse af arbejdstagerrettigheder i forhold til denne særligt sårbare gruppe af 
arbejdstagere; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at 
intensivere deres indsats for at bekæmpe misbrug i forbindelse med udstationerede 
tredjelandsarbejdstagere og bemærker, at dette misbrug kan omfatte falske 
underentrepriser, vikarbureauer, postkasseselskaber, proformaselvstændig 
beskæftigelse, proformaudstationering og sort arbejde i forbindelse med udstationering; 
understreger betydningen af, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed i denne 
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forbindelse koordinerer og yder støtte, og fremhæver behovet for at give relevant 
information om arbejdstageres rettigheder og arbejdsgiveres forpligtelser med hensyn til 
arbejdstagere fra tredjelande i EU; minder om, at Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndigheds opgave er at koordinere og støtte samordnede og fælles 
inspektioner om udstationering og sort arbejde, og at dette også omfatter 
tredjelandsarbejdstagere;

33. gør opmærksom på problemet med mennesker, der arbejder i job, som de er 
overkvalificerede til; understreger behovet for at forbedre det eksisterende system til 
anerkendelse af faglige kvalifikationer blandt medlemsstaterne, da vanskeligheder med 
at anerkende udenlandske kvalifikationer forbliver en væsentlig hindring for 
jobmatchning, hvilket hæmmer mobiliteten, og bemærker, at dette er en forudsætning 
for at lette arbejdskraftens mobilitet; opfordrer derfor til en styrkelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer med henblik på passende anerkendelse af 
færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, som er opnået uden for Europas grænser; 
opfordrer desuden medlemsstaterne til at anerkende, validere og certificere eksisterende 
færdigheder og formelle og uformelle kompetencer, talenter og knowhow hos lovlige 
migranter fra tredjelande; understreger vigtigheden af at garantere adgang til formel, 
uformel og ikkeformel uddannelse og livslang læring for alle tredjelandsstatsborgere og 
i særdeleshed piger og kvinder, unge og personer fra dårligt stillede miljøer; 
understreger behovet for vedvarende støtte til livslang læring for både EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere med ophold i EU for at fremme tilegnelsen af de færdigheder, 
som er nødvendige for at fungere på arbejdsmarkedet, og opfordrer derfor 
Kommissionen til tilskynde til finansiering af partnerskabsprojekter vedrørende 
færdigheder, der fokuserer på arbejdskraftmigration og inklusion under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at fastholde 
udenlandske studerende efter deres eksamen fra universiteter i EU; understreger, at det 
vil øge EU's tiltrækningskraft som helhed at give kandidater adgang til mobilitet inden 
for EU og gyldige visa som jobsøgende; minder om, at det er vigtigt, at 
integrationsmidler anvendes til reelle integrationsforanstaltninger, og at målsætningen 
om integration af tredjelandsstatsborgere på arbejdsmarkedet skal afspejles i, at ESF+ 
tillægges større betydning; understreger, at denne fond ikke har fået tildelt tilstrækkelig 
midler i betragtning af de store udfordringer og antallet af centrale initiativer, som skal 
finansieres af fonden, og opfordrer til investering og yderligere ressourcer;

34. minder om beskyttelsesstandarderne for tredjelandsstatsborgere, som er fastsat i 
sæsonarbejderdirektivet; understreger behovet for at forbedre overvågningen af 
arbejdsvilkår; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at beskytte 
sæsonarbejdere, som er afgørende for strategiske økonomiske sektorer i EU, og til at 
indføre klare regler, som fastsætter deres rettigheder, og understreger, at de bør 
garanteres lige behandling og beskyttelse på lige fod med deres lokale modparter; 
opfordrer Kommissionen til at træffe hurtige foranstaltninger vedrørende den generelle 
situation med hensyn til beskæftigelses- og sundheds- og sikkerhedsforholdene for 
udstationerede tredjelandsstatsborgere og sæsonarbejdere, herunder den rolle, som 
vikarbureauer, rekrutteringsbureauer, andre formidlere og underleverandører spiller, og 
at afdække mangler i beskyttelsen af dem og et eventuelt behov for at revidere de 
eksisterende lovgivningsmæssige rammer, som f.eks. den lovgivningsmæssige ramme 
for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, direktivet om sæsonarbejdere og direktiv 
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2008/104/EF om vikararbejde17 samt relevansen heraf i forbindelse med pandemier; 
understreger, at de erfaringer, der er gjort med hensyn til covid-19-krisen, også bør 
styrke evidensbaseret politikudformning med henblik på at afhjælpe manglerne i EU's 
og medlemsstaternes lovgivning i krisetider og under normale forhold;

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde, EUT L 327 af 
5.12.2008, s. 9.
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