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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
(2020/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 3, stk. 2, og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 79,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig artikel 2 og protokol 4,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 45,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, særlig artikel 
13,

– der henviser til de internationale arbejdsstandarder om arbejdskraftmigration, der blev 
vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisations Internationale Arbejdskonference, 
og til den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og 
deres familiemedlemmers rettigheder, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 
18. december 1990,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen "En europæisk 
dagsorden for migration (COM(2015)240),

– der henviser til Kommissionens meddelelser af 6. april 2016 med titlen "Om en reform 
af det fælles europæiske asylsystem og om fremme af lovlige migrationsveje til Europa" 
(COM(2016)0197) og af 12. september 2018 med titlen "Forbedringen af mulighederne 
for lovlig migration til Europa: en uomgængelig del af en afbalanceret og samlet 
migrationspolitik" (COM(2018)0635),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. september 2020 om en ny pagt om 
migration og asyl (COM(2020)0609),

– der henviser til handlingsplanen og den politiske erklæring, der blev vedtaget på 
topmødet mellem EU og Afrika om migration i Valletta den 11.-12. november 2015, 
særlig deres respektive dele om lovlig migration og mobilitet,

– der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration af 10. 
december 2018,

– der henviser til EU's Nødtrustfond for Afrika,

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om situationen i Middelhavet og behovet 
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for en holistisk EU-tilgang til migration1,

– der henviser sit arbejdsdokument om udvikling af hensigtsmæssige og lovlige kanaler 
for økonomisk migration2,

– der henviser til studierne foretaget af Temaafdelingen for Borgernes Rettigheder og 
Konstitutionelle Anliggender under Generaldirektoratet for Interne Politikker fra 
september 2015 med titlen "Exploring new avenues for legislation for labour migration 
to the European Union" og fra oktober 2015 med titlen "EU cooperation with third 
countries in the field of migration" og til EPRS' studie fra marts 2019 med titlen "The 
cost of non-Europe in the area of legal migration",

– der henviser til Kommissionens kvalitetskontrol af EU's lovgivning om lovlig migration 
af 29. marts 2019 ("kvalitetskontrollen"),

– der henviser til studierne fra Det Europæiske Migrationsnetværk,

– der henviser til studierne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling,

– der henviser til FN’s særlige rapportør om migranters menneskerettigheders arbejde og 
rapporter,

– der henviser til Europarådets arbejde, rapporter og beslutninger,

– der henviser til Den Internationale Organisation for Migrations arbejde og rapporter,

– der henviser til gældende EU-ret om arbejdskraftmigration, der blev udviklet mellem 
2004 og 2016 og regulerer indrejse- og opholdsbetingelserne samt rettighederne for 
arbejdstagere fra tredjelande, og som omfatter:

- Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (direktivet om 
det blå EU-kort)3

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én 
enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til 
at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder 
for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat4

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde 
som sæsonarbejdere5

1 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 EUT L 155 af 18.6 2009, s. 17.
4 EUT L 343 af 23.12 2011, s. 1.
5 EUT L 94 af 28.3 2014, s. 375.
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- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og 
opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere6

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om 
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, 
studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller 
uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse7,

– der henviser til Kommissionens forslag af 7. juni 2016 til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med 
henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378) og de 
respektive holdninger, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2017,

– der henviser til de direktiver, der regulerer betingelserne for indrejse og ophold og 
rettighederne for andre mere generelle kategorier af tredjelandsstatsborgere, såsom 
direktiverne om ret til familiesammenføring og om tredjelandsstatsborgeres status som 
fastboende udlænding,

– der henviser til de direktiver, der regulerer betingelserne for indrejse og ophold for 
kategorier af tredjelandsstatsborgere, der ikke indrejser i EU for at arbejde, men som har 
tilladelse til det, såsom de direktiver, der giver personer, som er omfattet af international 
beskyttelse, ret til adgang til beskæftigelse og til at drive selvstændig virksomhed, efter 
at deres status er blevet anerkendt, eller som giver personer, der søger om international 
beskyttelse, adgang til arbejdsmarkedet senest ni måneder efter, at deres ansøgning er 
indgivet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-01310/2020),

1. tager udgangspunkt i princippet om, at folk hele tiden er i bevægelse, og at migration 
skal håndteres korrekt; mener, at det for at håndtere spørgsmålet om lovlig migration er 
bedst at begynde med de mest åbenlyse politiske forbedringer og bevæge sig i retning af 
mere ambitiøse reformer;

EU's nuværende lovgivningsmæssige ramme

2. bemærker, at artikel 79 i TEUF indeholder bestemmelser om forvaltning af lovlig 
migration på EU-plan og forpligter medlemsstaterne til at udvikle en fælles 
indvandringspolitik, herunder fælles regler for indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere og de rettigheder, de er omfattet af, når de opholder sig lovligt i 
Unionen; erkender, at artikel 79, stk. 5, i TEUF udtrykkeligt fastslår, at medlemsstaterne 
bevarer retten til at fastlægge antallet af tredjelandsstatsborgere, der kan indrejse fra 

6 EUT L 157 af 27.5 2014, s. 1. Virksomhedsinternt udstationerede er udstationeret fra en virksomhed, der er 
etableret uden for EU, til en enhed, der tilhører samme koncern, der er etableret i EU.
7 EUT L 132 af 21.5 2016, s. 21.
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tredjelande på deres område for at søge arbejde;

3. understreger de positive virkninger af EU's ramme for lovlig migration, som 
Kommissionen har fastslået i sin kvalitetskontrol, herunder en grad af harmonisering af 
betingelser, procedurer og rettigheder og øget retssikkerhed for tredjelandsstatsborgere, 
arbejdsgivere og forvaltninger;

4. minder om, at den eksisterende ramme for lovlig migration til Unionen er fragmenteret, 
kun fokuserer på specifikke kategorier af arbejdstagere, ikke behandler disse kategorier 
på samme måde og tillader, at der findes parallelle nationale lovgivningsmæssige 
rammer, som bringer disse nationale lovgivningsmæssige rammer i konkurrence med 
hinanden og med EU's ramme;

5. mener, at en sådan tilgang kun tjener kortsigtede behov og ikke er i overensstemmelse 
med Unionens mål om en samlet tilgang til migrationspolitikken;

6. fremhæver, at Kommissionen i forbindelse med sin kvalitetskontrol nåede frem til en 
lignende konklusion og påpegede behovet for at afhjælpe uoverensstemmelser, kløfter 
og mangler ved hjælp af en lang række foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige 
foranstaltninger;

Vedtagelse af en forenklet strategi

7. påpeger, at den nuværende retlige ramme og medlemsstaternes forskelligartede 
gennemførelse af de eksisterende direktiver har resulteret i mange uoverensstemmelser 
for tredjelandsstatsborgere med hensyn til betingelserne for ligebehandling, indrejse og 
genindrejse, arbejdstilladelse, opholdsstatus, mobilitet inden for EU, koordinering af 
socialsikringsordninger, anerkendelse af kvalifikationer og familiesammenføring; 
understreger, at disse uoverensstemmelser også skaber vanskeligheder for 
virksomheder, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere8,

8. understreger merværdien af at have en EU-ramme for lovlig migration som led i en 
holistisk tilgang til migration, da den giver muligheder gennem lovlige adgangsveje for 
dem, der søger arbejde, fremmer en mere velordnet migration, tiltrækker arbejdstagere, 
som EU's arbejdsmarked har brug for, og sikrer, at tredjelandsstatsborgere behandles i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder i EU;

9. gentager, at en bedre og mere konsekvent gennemførelse af den nuværende 
lovgivningsmæssige ramme og en bedre håndhævelse af de rettigheder, der er fastsat i 
de eksisterende direktiver, er de første praktiske skridt, der skal tages;

10. anbefaler, at den lovgivningsmæssige ramme forenkles og harmoniseres ved at tilpasse 
bestemmelserne om ansøgningsprocedurer, begrundelser for indrejse og afslag, 
proceduremæssige garantier, ligebehandling, adgang til beskæftigelse, familiens enhed 
og mobilitet inden for EU på tværs af de eksisterende direktiver om lovlig migration;

8 kvalitetskontrollen indkredsede følgende hovedområder, der havde flest problemer med intern sammenhæng: 
ansøgningsprocedurer, indrejse- og opholdsbetingelser (herunder begrundelser for afvisning og tilbagetrækning), 
betingelser for ligebehandling, mobilitet inden for EU og familiesammenføring.
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11. opfordrer Kommissionen til at foreslå passende lovgivningsmæssige foranstaltninger til 
forbedring af de eksisterende direktiver ved at tilpasse dem til de mest gunstige 
bestemmelser;

Forbedring af mobiliteten inden for EU 

12. fremhæver, at mobiliteten inden for EU for tredjelandsstatsborgere er et centralt element 
i EU's politik for lovlig migration, da den giver en klar merværdi, som ikke kan opnås 
på medlemsstatsplan; minder om, at arbejdskraftens frie bevægelighed bidrager til at 
matche efterspørgslen med udbuddet på EU's arbejdsmarkeder;

13. understreger, at mere harmoniserede regler, der fremmer mobiliteten inden for EU, ville 
være et incitament for tredjelandsstatsborgere, udgøre en positiv foranstaltning for 
arbejdsgivere og hjælpe medlemsstaterne med at udfylde hullerne på deres 
arbejdsmarkeder; understreger endvidere, at det ville give tredjelandsstatsborgere, der 
allerede befinder sig i EU, mulighed for at forbedre deres integrationsmuligheder;

14. bemærker, at de nyligt vedtagne direktiver om studerende og forskere og IKT giver 
mere vidtrækkende mobilitetsrettigheder til tredjelandsstatsborgere end de direktiver om 
lovlig migration, der tidligere er vedtaget, såsom det oprindelige direktiv om det blå 
EU-kort;

15. anbefaler, at rettighederne til mobilitet inden for EU styrkes i de eksisterende direktiver 
om lovlig migration som et første skridt i retning af en forenkling; gentager, at 
Kommissionen bør foreslå passende lovgivningsmæssige foranstaltninger;

Oprettelse af en talentpulje

16. understreger, at der er behov for nye værktøjer til at hjælpe med at matche arbejdsgivere 
med potentielle ansatte; fremhæver, at der er behov for bedre information om lovlig 
migration til EU for arbejdsgivere og tredjelandsstatsborgere, og at en struktureret og 
meningsfuld dialog med relevante tredjelande om lovlig migration skal intensiveres;

17. foreslår derfor, at der udvikles en EU-talentpuljeplatform, der skal fungere som en 
kvikskranke for arbejdstagere fra tredjelande, arbejdsgivere i EU og nationale 
forvaltninger; anbefaler, at dette omfatter alle beskæftigelsessektorer, herunder dem, der 
anses for at være med mellemhøj eller lav indkomst; bemærker, at inddragelsen af 
offentlige arbejdsformidlinger i en sådan platform i både EU og oprindelseslandene kan 
bidrage til at forbedre partnerskaberne mellem dem;

18. anbefaler at lette anerkendelsen og certificeringen af eksamensbeviser, certifikater og 
andre faglige kvalifikationer, herunder formel og ikkeformel erhvervelse af færdigheder 
i tredjelande; insisterer på, at medlemsstaterne straks indfører mekanismer og ordninger 
for validering af erhvervserfaring og ikkeformel og uformel læring i overensstemmelse 
med Rådets henstilling fra 20129;

Styrkelse af forbindelserne med tredjelande og fremme af lovlige migrationsveje

9 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 
22.12.2012, s. 1).
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19. støtter globalt og regionalt samarbejde om migration med henblik på at styrke 
tilgængeligheden og fleksibiliteten af veje til lovlig migration; er fortsat overbevist om, 
at en forøgelse af antallet af lovlige migrationskanaler ville bidrage til at mindske 
ulovlig migration, undergrave menneskesmuglernes forretningsmodel, mindske 
menneskehandel og udnyttelse af arbejdskraft, øge lige muligheder for alle 
arbejdstagere og bane en lovlig vej for dem, der er fristet til at migrere ulovligt til 
Unionen;

20. understreger den vigtige rolle, som pengeoverførsler spiller, og de fordele, som sikker, 
lovlig og velordnet migration har for både afsender- og modtagerlande; støtter 
bestræbelserne på at løse problemerne med "hjerneflugt" og "hjernegevinst" ved 
yderligere at udvikle instrumenter, der giver mulighed for cirkulær migration;

Udvikling af EU’s lovgivningsmæssige ramme

21. minder om, at EU sakker bagud i den globale konkurrence om talenter; er fortsat fast 
besluttet på at søge at opnå en meningsfuld revision af direktivet om det blå EU-kort 
med henblik på at skabe merværdi i form af harmonisering, anerkendelse af 
færdigheder, en forenkling af procedurerne og øget mobilitet inden for EU;

22. mener, at EU's politik for lovlig migration bør reagere på manglen på arbejdskraft; 
anbefaler, at Unionen udvikler sin lovgivningsmæssige ramme med henblik på i højere 
grad at dække tredjelandsstatsborgere, der søger arbejde inden for lavt kvalificeret eller 
mellemkvalificeret beskæftigelse10;

23. bemærker, at tredjelandsstatsborgere ofte er beskæftiget i husholdningssektoren og 
sektoren for pleje i hjemmet11; anmoder Kommissionen om at forelægge et udkast til 
direktiv om betingelser for indenlandske omsorgspersoners indrejse og ophold;

24. opfordrer Kommissionen til at overveje at udvikle en EU-dækkende ordning for at 
tiltrække selvstændige erhvervsdrivende og/eller iværksættere, navnlig for at lette deres 
grænseoverskridende aktiviteter;

25. anerkender, at sektordirektiver hverken er en patentløsning på EU's 
arbejdsmarkedsbehov eller mere generelt på lovlig migration; mener, at EU på 
mellemlang sigt skal bevæge sig væk fra en sektorspecifik tilgang og vedtage en 
indvandringskodeks, der fastsætter brede regler for indrejse og ophold for alle 
tredjelandsstatsborgere, der søger beskæftigelse i Unionen;

26. påpeger, at et sådant overordnet retsinstrument ville fjerne de forskellige krav, der er 
fastsat i medlemsstaterne, og ville tilvejebringe den nødvendige forenkling og 
harmonisering af reglerne uden forskelsbehandling af nogen beskæftigelsessektor eller 
arbejdstagertype;

10 Jf. f.eks. Det Europæiske Migrationsnetværk, "Determining labour shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU", Europa-Kommissionen, Bruxelles, 2015.
11 Jf. også: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration, Europa-Parlamentet, Bruxelles, 2019, 
s. 21-22.
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27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I sin tale om Unionens tilstand 2020 pegede Europa-Kommissionens formand1, Ursula von der 
Leyen, på indførelsen af lovlige migrationsveje som led i de centrale foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulovlig migration i Europa. 

Det ville nemlig være naivt at antage, at der kun findes én løsning. Migration, ulovlig eller ej, 
har altid været og vil fortsat være en del af vores historie. Når vi skal forstå de vigtigste 
udfordringer, som Den Europæiske Union og verden står overfor – såsom klimaforandringer, 
hungersnød og krig og ulighed –  bliver det klart, at EU skal gøre meget mere. 

Denne betænkning omhandler lovlig arbejdskraftmigration og anbefaler en gradvis tilgang, der 
baseres på straks at løse de umiddelbare problemer, derefter udvide de sektorer, der reguleres 
af EU-retten, og efterfølgende se på en mere overordnet reform af EU's politik for lovlig 
migration. Der er visse spørgsmål i EU, som ikke er blevet ordentligt behandlet: en aldrende 
befolkning, udnyttelsen af udenlandske arbejdstagere, realiteterne vedrørende migration og det 
globale talentkapløb.

Ifølge rapporten om befolkningsaldringen 20192 var næsten en femtedel af befolkningen i EU-
28 i begyndelsen af 2018 65 år eller mere. I rapporten forudsås det, at antallet af ældre i EU i 
løbet af de næste tre årtier forventedes at stige og toppe med 149,2 millioner indbyggere i 2050. 
Deres relative andel af den samlede befolkning vil også stige gradvist og forventes at nå op på 
28,5 % i 2050.

Med dette for øje og kombineret med de mangler, der er konstateret på arbejdsmarkedet, er en 
ny politik for lovlig migration en af de fire søjler i en afbalanceret migrationsstyring i EU. 

Kommissionen anerkender i sin meddelelse om den nye pagt om migration og asyl de fordele, 
som lovlig migration medfører for samfundet og økonomien. Selv om medlemsstaterne bevarer 
retten til at fastsætte antallet af tredjelandsstatsborgere, der kommer fra tredjelande til deres 
område med henblik på beskæftigelse, er der mulighed for at afhjælpe manglerne på 
arbejdsmarkedet, samtidig med at arbejdstagere gives de rette muligheder og arbejdsvilkår, der 
så ofte nægtes dem.

En rapport fra 20193 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder fremhævede udnyttelsen af 
vandrende arbejdstagere, herunder tredjelandsstatsborgere, som kommer til EU, og EU-
borgere, der flytter til et andet EU-land. Dette handlede blandt andet om, at de blev betalt helt 
ned til 5 EUR om dagen og var tvunget til at betale gæld til menneskehandlere, før de tjente en 
cent, og sov i skibscontainere uden vand eller elektricitet. Rapporten kaster lys over usikre 
ansættelsesforhold i forskellige sektorer, herunder landbrug, byggeri, husligt arbejde, hotel- og 
restaurationsbranchen, produktion og transport.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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Man kan heller ikke se bort fra den situation, der forårsages af covid-19. Vandrende 
arbejdstagere og sæsonarbejdere er ofte i usikre ansættelsesforhold, har dårlige arbejdsvilkår 
og bor i boliger, der ikke lever op til standarden. En passende retlig ramme for denne situation 
ville sikre adgang til indkomststøtteforanstaltninger, social beskyttelse og sundhedspleje. 

Kommissionen taler om at tiltrække færdigheder og talent til EU. EU's arbejdsmarked står rigtig 
nok over for specifikke mangler på færdigheder i forskellige sektorer, det være sig sektorer med 
et lavt, mellemhøjt og højt uddannelsesniveau. I den nyligt offentliggjorte dagsorden for 
færdigheder i Europa sagde Kommissionen4, at den ville arbejde sammen med medlemsstaterne 
om moderne og omfattende nationale færdighedsstrategier og samarbejde med nationale 
offentlige arbejdsformidlinger om at realisere dem. Det foreslås også, at dette kan kombineres 
med en mere strategisk tilgang til lovlig migration, der er rettet mod at tiltrække og fastholde 
talenter.

Ordføreren rejser en række punkter i sin betænkning, herunder at EU's lovgivning om lovlig 
migration er meget fragmenteret. Kludetæppet af forskellige regler og bestemmelser gør EU's 
ramme uklar og uattraktiv for både tredjelandsstatsborgere og medlemsstaterne selv. Selv om 
det fortsat er op til medlemsstaterne at afgøre, hvad deres markedsbehov er, og hvor mange 
arbejdstilladelser, der bør udstedes, er det nødvendigt med øget koordinering og samarbejde 
samt at sikre, at tredjelandsstatsborgere såvel som EU-borgere behandles i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder i EU. Der er også behov for øget forskning for at forstå 
integrationen af ikkeøkonomiske migranter på arbejdsmarkedet, mønstre for mobilitet inden for 
EU og de nødvendige mekanismer til at matche arbejdskraftmigranters profil til behovene på 
EU's arbejdsmarkeder.
 
I denne forbindelse foreslår ordføreren, at der udvikles en talentpulje: en matching-platform, 
der vil sikre en effektiv international matchning af vandrende arbejdstagere med kravene på 
EU's arbejdsmarked. En kvikskranke, hvor arbejdsgivere kan avertere efter de færdigheder, der 
er behov for, og hvor potentielle arbejdstagere kan få oplyst, hvilke kvalifikationer der er behov 
for. Platformen ville blive brugt til at optimere anvendelsen af den nuværende arbejdsstyrke i 
EU, give klare oplysninger til dem, der tilbyder deres færdigheder, og til dem, der har behov 
for specifikke færdigheder. Den digitale platform ville lette de tilgængelige oplysninger, 
forbinde virksomheder med institutioner eller myndigheder og yde en pålidelig tjeneste, som 
ikke lader arbejdsgiverne og arbejdstagerne vente i månedsvis.

Endvidere bør Kommissionen overveje at udvikle en EU-dækkende ordning for at tiltrække 
selvstændige erhvervsdrivende og iværksættere;

Der er behov for en koordineret tilgang. Den eksisterende lovgivningsmæssige fragmentering 
betyder, at der er forskellige regler og bestemmelser for forskellige grupper af arbejdstagere og 
for dem, der søger at blive genforenet med deres familier. Dette forværres af komplekse 
procedurer og manglende ensartethed i gennemførelsen heraf.

Den Europæiske Union befinder sig ved en afgørende skillevej. De beslutninger, der træffes i 
dag, vil afgøre, hvilket Europa vi vil leve i, hvilke muligheder der er, og hvilke værdier der 
opretholdes.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_1196
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