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”En verkligt gemensam europeisk migrationspolitik innebär också att vi måste
undersöka hur vi kan öppna lagliga migrationsvägar. […] om det finns fler,
säkra och kontrollerade vägar öppna till Europa kan vi hantera migration
bättre och göra människohandlarnas olagliga arbete mindre attraktivt.”
Jean-Claude Juncker, tal om tillståndet i unionen den 9 september 2015

Junckerkommissionen har redan från start prioriterat att få till stånd dels lagliga migrationsvägar för människor i behov
av skydd, dels kanaler för arbetskraftsmigration. Det är en viktig del i EU:s övergripande strategi för migration och går
hand i hand med en konsekvent politik för att hantera irreguljära migrationsströmmar, stärka gränsskyddet, harmonisera
asylförfaranden och effektivisera återvändanden.

Laglig migration: Framtidsutsikter
EU:s nya blåkort ska attrahera högkompetenta arbetstagare
EU:s ekonomi går stadigt framåt samtidigt som man beräknar att det inom en snar framtid kommer att råda brist på
arbetskraft i vissa sektorer som kräver hög kompetens. Redan nu är det allt svårare för vissa EU-länder att rekrytera inom
dessa sektorer. EU kommer att fortsätta att investera i aktivering, fortbildning och kompetenshöjning för arbetskraften i EU,
men det behövs också en strategisk och proaktiv EU-politik om laglig migration för
Utfärdade EU-blåkort
att bidra till en konkurrenskraftigare ekonomi i EU. Därför föreslog kommissionen
(i hela EU)
i juni 2016 att uppdatera systemet med EU-blåkort för att göra det lättare och
mer attraktivt för högkvalificerade arbetstagare och deras familjer att komma till
EU och på så sätt se till att EU-länderna får tillgång till den arbetskraft de behöver,
när de behöver det.
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●● Kommissionen uppmanar rådet att snabbt enas om en ståndpunkt
som tillför ett mervärde jämfört med det nuvarande systemet, så att
Europaparlamentet och rådet kan återuppta sina förhandlingar och en
ambitiös överenskommelse kan nås och ett nytt EU-blåkort kan antas före
valet till Europaparlamentet i maj 2019.
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Vidarebosättning – säkra migrationsvägar för personer i behov av skydd
EU:s vidarebosättningsinitiativ har visat att det går att
ersätta riskfylld och irreguljär migration med lagliga
och säkra migrationsvägar för personer i behov av
internationellt skydd. Sedan 2015 har över 38 000 av de
mest utsatta fått skydd i EU tack vare två framgångsrika
EU-program för vidarebosättning. Inom det nya
vidarebosättningssystem som kommissionen lanserade
i september 2017 har EU-länderna utlovat nästan 50 000
vidarebosättningsplatser för människor som behöver skydd,
vilket gör det till det största vidarebosättningssystemet
i EU någonsin. För att samordna vidarebosättningarna i EU
på lång sikt har kommissionen föreslagit att det inrättas
en permanent unionsram för vidarebosättning som en del
i den övergripande asylreformen.

EU:s vidarebosättningssystem
50 000
vidarebosatta
personer i oktober
2019

24 800
vidarebosatta
personer

13 200 redan
vidarebosatta
personer
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●● EU-länderna måste snabbt öka sina ansträngningar
för att genomföra de totalt 50 000 vidarbosättningar
som man åtagit sig att göra senast i oktober 2019.
●● Europaparlamentet och rådet bör snart enas om
kommissionens förslag om en unionsram för
vidarebosättning.

EU:s vidarebosättnings
system
2015-2017

EU:s nya vidarebosättningssystem
(sep. 2017 - okt. 2019)

Pilotprojekt om laglig migration – stärkt samarbete med länder i Afrika
Den lagliga migrationen är viktig för att EU ska kunna stärka ömsesidigt fördelaktiga förbindelser med länder utanför EU
och den bör därför integreras fullt ut i EU:s utrikespolitik. Ett bättre och skräddarsytt samarbete om laglig migration med
ursprungs- och transitländerna kommer att bidra till att minska den irreguljära migrationen, fylla de luckor som finns inom
vissa sektorer på EU-ländernas arbetsmarknader och fungera som ett incitament för att förbättra migrationssamarbetet över
lag, även när det gäller återtagande och återvändande. Som en del av strategin för att aktivt främja den externa dimensionen
av laglig migration har kommissionen tillsammans med EU-länderna börjat utarbeta en rad pilotprojekt med afrikanska
länder för att främja program för laglig migration för arbete eller praktik.
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●● Kommissionen uppmanar EU-länderna att delta och samarbeta fullt ut i utarbetandet av pilotprojekten tillsammans
med de afrikanska länderna och andra länder utanför EU i framtiden. De första pilotprojekten kommer att inledas
i slutet av 2018. Kommissionen kommer att tillhandahålla stöd när det gäller finansiering och praktiskt samarbete.
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