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”En rigtig forenet europæisk migrationspolitik betyder også, at vi må se på,
hvordan vi får åbnet lovlige migrationsveje. […] hvis der bliver åbnet mere
sikre og kontrollerede veje til Europa, vil vi bedre kunne håndtere migration
og gøre det illegale arbejde, som menneskehandlere står for, mindre
attraktivt.”
Jean-Claude Juncker, i sin tale om Unionens tilstand af 9. september 2015

Det har lige fra begyndelsen været en prioritet for Juncker-Kommissionen at udvikle velordnede, lovlige migrationsveje for
personer med behov for beskyttelse og etablere kanaler for arbejdskraftmigration. Dette er en vigtig del af EU’s samlede
tilgang til migration og går hånd i hånd med en konsekvent politik for bekæmpelse af irregulære migrationsstrømme og
sikring af stærkere grænsebeskyttelse, strømlinede asylprocedurer og mere effektive tilbagesendelser.

Lovlig migration: vejen frem
Et nyt blåt EU-kort — tiltrækning af højt kvalificerede arbejdstagere
EU’s økonomi er i stadig bedring, og EU vil dermed i den nærme fremtid kunne forvente mangel på kvalificeret arbejdskraft
i visse højkompetencesektorer. Nogle af medlemsstaterne oplever allerede et stigende antal ubesatte stillinger. Samtidig med
at EU fortsætter med at investere i fuld aktivering, uddannelse og opkvalificering af EU’s arbejdsstyrke, er der behov for en
strategisk og proaktiv EU-politik for lovlig migration til at supplere denne indsats og
Udstedte blå EU-kort
bidrage til en mere konkurrencedygtig EU-økonomi. Kommissionen foreslog derfor
(EU i alt)
i juni 2016 den reviderede ordning med det blå EU-kort for at gøre det lettere og
mere attraktivt for højt kvalificerede arbejdstagere og deres familier at komme til
EU og dermed sikre, at medlemsstaterne har adgang til den arbejdskraft, de har
behov for, når de har behov for det.
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●● Kommissionen opfordrer Rådet til hurtigt at nå til enighed om en holdning,
som tilfører merværdi til den gældende ordning med det blå EU-kort, med
henblik på at genoptage forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og
Rådet og sikre, at der kan opnås en ambitiøs aftale, og at det nye blå
EU-kort bliver vedtaget inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.
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Genbosætning — sikre migrationsveje til dem med behov for beskyttelse
EU’s genbosætningsinitiativer har vist, at usikker og
irregulær migration kan erstattes af lovlige og sikre
migrationsveje for personer med behov for international
beskyttelse. To vellykkede EU-genbosætningsprogrammer
har siden 2015 medvirket til, at over 38 000 af verdens
mest sårbare mennesker har kunnet finde husly i EU.
Kommissionen iværksatte i september 2017 en ny
genbosætningssordning, hvor medlemsstaterne forpligtede
sig til at genbosætte mere end 50 000 personer med behov
for beskyttelse — den største EU-genbosætningsordning
nogensinde. Med henblik på at koordinere den europæiske
indsats på langt sigt har Kommissionen som del af den
overordnede reform af asylsystemet foreslået at oprette en
permanent EU-genbosætningsramme.

EU’s genbosætningsordninger
50 000 personer
skal genbosættes
inden oktober
2019

24 800
personer
genbosat

13 200 er
allerede
genbosat
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●● Medlemsstaterne skal hurtigt intensivere deres
indsats for at gennemføre det samlede tilsagn om
50 000 genbosætningspladser inden oktober 2019.
●● Europa-Parlamentet og Rådet bør hurtigt nå
til enighed om Kommissionens forslag til en
EU-genbosætningsramme.

EU’s genbosætnings
ordninger
2015-2017

EU’s nye
genbosætningsordninger
(september 2017 –
oktober 2019)

Pilotprojekter om lovlig migration — et styrket samarbejde med afrikanske lande
Lovlig migration er et vigtigt element med hensyn til at styrke de gensidigt fordelagtige forbindelser mellem EU og tredjelandene
og bør integreres fuldt ud i EU’s udenrigspolitik. Et øget og skræddersyet samarbejde om lovlig migration med oprindelsesog transitlande vil bidrage til at mindske irregulær migration og til at lukke hullerne i visse sektorer i medlemsstaternes
arbejdsmarkeder, samt give incitament til en general forbedring af samarbejdet om migrationsforvaltning, bl.a. hvad angår
tilbagetagelse og tilbagesendelse. Som led i sin strategi til aktivt at fremme den eksterne dimension af lovlig migration har
Kommissionen taget initiativ til sammen med medlemsstaterne at udvikle en række pilotprojekter sammen med afrikanske
lande med det formål at fremme ordninger for lovlig migration med henblik på arbejde eller praktikophold.
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●● De første pilotprojekter vil blive lanceret i slutningen af 2018, og Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at
engagere sig fuldt ud i og samarbejde om at udvikle pilotprojekterne sammen med de afrikanske lande og andre
tredjelande. Kommissionen vil yde støtte til finansieringen af projekterne og til det praktiske samarbejde.
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