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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 EU har beføjelse til at fastsætte betingelserne for indrejse og lovligt 
ophold i en medlemsstat for tredjelandsstatsborgere, herunder for så vidt angår 
familiesammenføring; der henviser til, at medlemsstaterne bevarer retten til at fastsætte 
indrejsekvoter for tredjelandsstatsborgere, der indrejser med henblik på at søge arbejde;

B. der henviser til, at arbejdsmarkedet og socialpolitikken spiller en afgørende rolle i 
forbindelse med arbejdskraftmigration;

C. der henviser til, at de demografiske forandringer gradvist medfører kvalitative mangler 
på arbejdsmarkedet og gør det vanskeligt at finde passende kvalificerede arbejdstagere, 
og at de i takt med den stadig mere negative demografiske udvikling også fører til en 
kvantitativ mangel, dvs. et generelt utilstrækkeligt antal personer, der er villige og i 
stand til at tage arbejde, uanset om der gøres en indsats for at matche udbuddet for så 
vidt angår de kvalifikationer og den viden, der efterspørges;

D. der henviser til, at de migranter, som EU tiltrækker, er langt mindre velkvalificerede, 
end de burde være, i betragtning af EU's position på den internationale scene; 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-destination1;

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;

2. understreger, at den demografiske udvikling medfører øget efterspørgsel efter 
arbejdskraft inden for bestemte brancher og erhverv, f.eks. inden for pleje af ældre og 
langtidspleje;

3. understreger, at fastholdelsen af, at ophold er midlertidigt, når dette ikke er tilfældet – 
f.eks. for så vidt angår sæsonarbejdere eller arbejdstagere i IKT-sektoren – ofte betyder, 
at situationen for de involverede arbejdstagere ikke er i overensstemmelse med den 
relevante lovgivning og de relevante mobilitetsregler, hvilket i mange tilfælde fører til 
lavere levestandarder og arbejdsvilkår og en potentiel krænkelse af 
menneskerettighederne;

4. understreger behovet for at forbedre indsamlingen af data og oplysninger om 
gennemførelsen af EU-retten ved at yde støtte til netværk af eksperter og forskning og 
gennem medlemsstaternes fremlæggelse af statistikker;

5. understreger behovet for at bekæmpe illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes 
statsborgere og tredjelandsstatsborgere ved at sikre ligebehandling og træffe 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN 
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foranstaltninger til at forhindre udnyttelse af arbejdstagere.


