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Bedömning och rekommendationer 

Flyktingkrisen innebär att Europa ställs inför en historisk 

utmaning … 

Under 2015 kom ett rekordstort antal flyktingar och asylsökande till 

Europa, med inflöden på över 1 miljon – och mer än 180 000 personer bara 

under de första fyra månaderna 2016. Europa har både kapacitet och 

erfarenhet att klara en sådan utmaning, men när det på så kort tid kommer 

fler än det någonsin gjort förut medför detta en stor belastning på 

infrastrukturen. Det har också fått stora konsekvenser för folkopinionen, 

som är mycket känslig för flykting- och migrationsfrågor. Resultatet har 

blivit att politiken i första hand har inriktats på att ta itu med flyktingkrisen.  

… men för att kunna hantera kommande utmaningar bör Europa

fortsätta att förbättra sitt regelverk för arbetskraftsinvandring 

Humanitär invandring utgör en mycket liten del av invandringen till EU. 

Den kan inte heller ersätta de godtyckliga och selektiva kanaler för 

arbetskraftsinvandring som arbetsgivarna förväntas använda för att 

komplettera den europeiska arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i 

en tid när den arbetsföra befolkningen minskar och vi ser en omfattande 

kompetensbrist som mycket väl kan komma att öka inom en snar framtid. 

Mot denna bakgrund är frågan om Europa kan fortsätta att locka 

begåvningar samt vilken roll EU:s politik kan spela för att göra Europa ännu 

mer attraktivt. 

EU är en stor migrationsdestination … 

EU välkomnar fler invandrare än någon annan enskild OECD-

destination – hälften av alla registrerade flöden inom OECD går till EU-

länderna (EU-OECD). Flödena av migration av varaktig karaktär från 

tredjeländer till EU-OECD-länderna uppgick till cirka 1 miljon under både 

2013 och 2014. Även om antalet har gått ner sedan 2007 är det ändå 

jämförbart med antalet migranter till USA. Migrantstocken har emellertid 
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ökat. Enbart i EU-15-länderna ökade populationen av vuxna födda utanför 

EU under 2000-talets första decennium med mer än 42 procent, till fler än 

30 miljoner personer, vilket utgör en tredjedel av alla migranter i OECD-

länderna. Under perioden 2006–2015 ökade antalet tredjelandsmedborgare i 

åldersgruppen 15–64 år som är bosatta i EU med 12 procent.  

… men endast en bråkdel kommer som arbetskraftsinvandrare eller

för sysselsättningens skull … 

Var tredje ny migrant som kommer till EU är arbetskraftsinvandrare, 

medan däremot anhöriginvandrarna utgör en större andel. De flesta 

arbetskraftsinvandrare koncentreras till några få EU-länder (Italien, Spanien 

och Storbritannien), framför allt de länder där strategierna för 

arbetskraftsinvandring inte omfattar utbildnings- eller kompetenskriterier 

(Sydeuropa). Detta är tvärtemot OECD:s s.k. bosättningsländer (Australien, 

Kanada och Nya Zeeland), där merparten av den permanenta ekonomiska 

migrationen går via kanaler där man tillämpar restriktiva kriterier. Andelen 

arbetskraftsinvandrare i förhållande till de totala flödena är emellertid högre 

i EU-länderna än i USA. I ett historiskt perspektiv har andelen anhörig- och 

humanitärinvandrare till EU generellt sett varit större än till 

bosättningsländerna. 

… och den totala andelen och de relativa inflödena är lägre än för

konkurrerande OECD-destinationer 

Migranter från tredjeland utgör 4 procent av EU:s hela arbetsföra 

befolkning i åldern mellan 15 och 64 år, vilket är mindre än hälften av den 

andel som uppmätts i USA och ännu mindre än i Kanada, Australien och 

Nya Zeeland. Räknat i förhållande till befolkningen var de flöden som EU 

tog emot ändå jämförbara med USA:s (0,3 procent av befolkningen). De 

relativa flödena var emellertid betydligt lägre än invandringen till Kanada, 

Australien och Nya Zeeland.  

EU lockar migranter från en rad olika länder, men attraherar i 

första hand migranter från grannländerna … 

Flera stora länder i Asien – Indien, Kina och Filippinerna – driver på 

den internationella migrationen till OECD-länderna. Migranterna till EU 

kommer emellertid från ett bredare spektrum av ursprungsländer, framför 

allt från europeiska länder utanför EU samt Afrika, eftersom ett stort 

tvärsnitt av migranter ser EU som en attraktiv destination. Av de potentiella 

migranterna i Gallups världsomfattande undersökning (2007–2011) angav 

23 procent EU-länderna som önskad destination, vilket är ungefär lika stor 
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andel som skulle vilja utvandra till USA. Potentiella migranter i närliggande 

europeiska och afrikanska regioner är emellertid mer benägna att ange EU 

som önskad destination.  

… som inte alltid är de mest kvalificerade

EU har attraherat färre högutbildade migranter än andra OECD-

destinationer. I EU finns endast 30 procent av de högutbildade migranterna, 

men däremot 47 procent av de lågutbildade. I OECD-länderna koncentreras 

de lågutbildade migranterna i allt högre grad till EU: mellan 2000 och 2010 

ökade andelen lågutbildade migranter i OECD-länderna som är bosatta i 

EU-15 från 36 till 45 procent. Att utbildningsnivåerna är lägre och andelen 

humanitär migration högre i EU än för andra OECD-destinationer bidrar till 

att migranterna har lägre sysselsättningsgrad. Under 2014 låg t.ex. 

sysselsättningsgraden bland migranter i EU-15-länderna mer än 

10 procentenheter lägre än i de OECD-länder som står utanför EU. De 

nyanlända migranterna till EU har ändå en högre utbildningsnivå än tidigare. 

År 2000 hade EU en lägre andel nyanlända migranter med hög utbildning än 

USA (21 jämfört med 27 procent). Denna skillnad hade jämnats ut 2010, då 

andelarna var jämförbara (34 respektive 33 procent). Detta är en avvikelse 

från de migrationsavsikter som angetts i Gallups världsomfattande 

undersökning, där en större andel av de högutbildade uppger EU som 

önskad destination (27 procent) än USA (21 procent) eller andra OECD-

länder (24 procent).  

EU-medlemsstaterna har infört regelverk för 

arbetskraftsinvandring för att konkurrera med andra OECD-

destinationer … 

De enskilda EU-medlemsstaternas politik för arbetskraftsinvandring är 

ett resultat av den nationella politik som har utvecklats under de senaste 

decennierna, med olika bakomliggande nationella mål. I EU:s medlemsstater 

har det emellertid funnits en samsyn kring behovet att locka begåvningar, 

inbegripet internationella studenter. Det finns knappast något EU-land som 

använder migrationen som ett led i en allmän demografisk strategi eller som 

en väsentlig faktor för att utveckla arbetskraften, även om vissa erkänner att 

den kan vara en bidragande faktor. I konkurrensen om kompetens från 

utlandet framhåller varje EU-medlemsstat sin egen komparativa fördel och 

vissa kan också dra nytta av sina historiska band med tredjeländer, vilket 

påverkar migrationsflödena. 
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… men har trots viss politisk samsyn utvecklat en rad olika

strategier som påverkar inflödena på olika sätt 

Även om EU:s medlemsstater står inför gemensamma utmaningar samt, 

åtminstone till viss del, har gemensamma mål, kan de tillämpa mycket olika 

kriterier för inresa – särskilt om det saknas harmonisering på EU-nivå – och 

metoder för att hantera flödena. Många medlemsstater har utbildnings-, 

anställnings- eller lönekrav som kan försvåra rekrytering, medan andra 

hanterar migrationen först och främst genom antalsbegränsningar eller 

inresevolymer. Andra använder sig i sin tur av arbetsmarknadstester eller 

förlitar sig till att marknaden ska vara självreglerande så länge som villkoren 

uppfylls. Ett antal medlemsstater nekar inresa för alla mindre kvalificerade 

arbetskraftsinvandrare, medan andra beviljar dem inresa enbart för 

säsongsarbete. Den institutionella ramen för arbetskraftsinvandring liksom 

situationen på arbetsmarknaden varierar också mellan EU-medlemsstaterna. 

Olika politiska ramar förklarar till viss del varför bara några få EU-

medlemsstater utfärdar merparten av alla arbetstillstånd: de tre som utfärdar 

flest – Italien, Spanien och Storbritannien – står närmare bestämt för mer än 

hälften av alla arbetstillstånd. Till skillnad från OECD:s bosättningsländer 

som har fastställda mål eller tak för hur många som får resa in uppvisar 

flödena också stora variationer från år till år. Sedan 2010 har de halverats. 

Detta har lett till att migrationsflödena av arbetskraft till EU-

medlemsstaterna är mindre konstanta än till andra OECD-destinationer. 

EU-länderna har enats om att mer kan åstadkommas genom EU-

samarbete 

EU har utarbetat ett gemensamt regelverk för vissa kategorier av 

tredjelandsmedborgare sedan 1999 års Amsterdamfördrag. I 

Lissabonfördraget från 2009 enas EU-länderna om att vissa mål bör stödjas 

och kompletteras genom EU-initiativ och utser Europaparlamentet till 

medlagstiftare när det gäller laglig invandring. Den gemensamma 

invandringspolitiken gäller villkoren för inresa och vistelse, inbegripet olika 

kriterier och rättigheter. På politisk nivå är stödet särskilt starkt för 

gemensamma insatser som gör EU mer attraktivt för högkvalificerade 

tredjelandsmedborgare. Slutgiltigt beslut om tredjelandsmedborgares inresa 

tas emellertid alltjämt av de enskilda länderna, som kan införa 

begränsningar för den första inresan när det gäller personer som kommer för 

ekonomiska syften. Tre EU-länder har ingen skyldighet att delta i dessa 

åtgärder eftersom de omfattas av en generell undantagsklausul för detta 

område (Danmark), eller också kan välja att delta från fall till fall 

(Storbritannien och Irland). 



BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER – 7 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

Lagstiftningsinstrumenten utgörs främst av direktiv … 

På EU-nivå har åtgärder för arbetskraftsinvandring vidtagits i form av 

ett antal direktiv som har lagts fram på förslag av kommissionen och 

därefter godkänts av rådet samt, efter 2009, av Europaparlamentet. 

Direktiven införlivas i den nationella lagstiftningen och genomförs av 

respektive medlemsstat. De flesta direktiv har baserats på gällande praxis 

och kategorier som har harmoniserats och minimistandarder har fastställts. 

När det gäller arbetskraftsinvandring gäller de viktigaste direktiven forskare, 

högkvalificerad arbetskraft (”blåkortsdirektivet”), ett enda uppehållstillstånd 

som omfattar rätten till vistelse såväl som till anställning samt medför 

harmonisering av vissa rättigheter, säsongsarbetare samt personer som 

omfattas av företagsintern förflyttning. I vart och ett av dessa direktiv 

fastställs att medlemsstaterna ska bevilja vissa rättigheter och strukturera 

inresa och vistelse för en viss kategori av migranter. Andra direktiv gäller 

förvärvet av ställning som varaktigt bosatt, rätten till familjeåterförening och 

inresa för studenter. Direktiven omfattar normalt bestämmelser som syftar 

till att underlätta tredjelandsmedborgares rörlighet inom EU, något som 

endast kan uppnås på EU-nivå. Med några få undantag (direktivet om 

personer som omfattas av företagsintern förflyttning respektive 

säsongsarbetare samt det nya omarbetade direktivet om studenter och 

forskare) har nationella tillståndsbestämmelser tillåtits parallellt med EU-

systemen, och nya bestämmelser får även införas framöver.  

… samt generella åtgärder för att stärka den inre marknaden och

främja harmonisering 

Utöver direktiven har EU kompletterande åtgärder för att främja 

sysselsättningen och stödja den inre marknaden. Det handlar bland annat om 

ömsesidigt erkännande av utländska kvalifikationer mellan EU:s 

medlemsstater och upprättande av ett nätverk av offentliga 

arbetsförmedlingar som ska matcha arbetsgivare med arbetssökande i EU. 

Sådana åtgärder har inte utarbetats specifikt för tredjelandsmedborgare utan 

kan spela en viktig roll även för arbetskraftsinvandrare som kommer till EU.  

Beslutsprocessen är tidsödande och stelbent 

Att förbereda nya direktiv tar mellan fem och tio år, räknat från den 

första förberedelsefasen fram till dess att direktivet slutligen införlivas i 

nationell lagstiftning och träder i kraft. Detta gör det svårt att reagera om 

förutsättningarna oväntat förändras. Om något specifikt behöver ändras i ett 

direktiv krävs det en formell ändring och omförhandlingar med rådet och 

Europaparlamentet. Det finns inget utrymme att använda sig av 
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pilotprogram eller att pröva sig fram med nya strategier, vilket ofta är ett sätt 

att föra den nationella politiken framåt. En lösning har varit att tillåta 

flexibilitet inom direktiven, men detta manöverutrymme har ofta lett till att 

det har utvecklats nationella förfaranden som har blivit så olika att det har 

undergrävt harmoniseringen. Ett sådant exempel är införlivandet av EU:s 

blåkortsdirektiv, där det är så stora skillnader mellan medlemsstaternas 

administrativa förfaranden och behörighetskrav att det knappt går att 

jämföra hur pass enkelt det är att få ett tillstånd.  

Åtgärderna på EU-nivå har inte fått det förväntade genomslaget … 

EU-åtgärderna har inte fått något generellt genomslag. Endast ett fåtal 

medlemsstater använder EU:s blå kort som ett förstahandsalternativ när 

tillstånd ska utfärdas till högkvalificerade tredjelandsmedborgare, och de 

flesta har fortsatt med sina nationella system. Varje år bör minst 10 000 

nyanlända tredjelandsmedborgare bli berättigade till EU:s blå kort. Av de 

kort som utfärdades 2014 var det ändå mindre än hälften som utfärdades för 

första gången och merparten av dessa utfärdades av en enda medlemsstat, 

nämligen Tyskland. Redan nu är mer än 100 000 potentiellt berättigade 

tredjelandsmedborgare bosatta i medlemsstater där det blå kortet används, 

men få har förändrat sin status till EU:s blå kort för att kunna dra nytta av 

kortets fördelar. EU:s blå kort har inte heller lett till någon attitydförändring 

i EU: affärs- och chefsundersökningar tyder på att EU fortfarande inte 

attraherar begåvade migranter i samma utsträckning som andra OECD-

destinationer.  

I många EU-medlemsstater är EU:s tillstånd för varaktigt bosatta inte 

heller förstahandsalternativet: av de 10–13 miljoner tredjelandsmedborgare 

som uppskattas som varaktigt bosatta innehar endast 2,8 miljoner personer 

detta tillstånd. Även om tanken med tillståndet för varaktigt bosatta var att 

det skulle berättiga tredjelandsmedborgare till rörlighet, visar det sig att det i 

själva verket finns ett samband mellan detta tillstånd och minskad rörlighet. 

Ju längre en tredjelandsmedborgare har varit bosatt i en EU-medlemsstat, 

desto mindre är med andra ord sannolikheten att personen i fråga är mobil. 

Med undantag för högutbildade tredjelandsmedborgare ligger den här 

gruppens rörlighet i själva verket bara på hälften av EU-medborgarnas nivå. 

… på grund av att det finns hinder i processen och att vissa detaljer

har införlivats i olika grad … 

En del nationella system kan medge en snabbare väg till varaktig 

bosättning eller omfatta mindre pappersarbete än EU-systemen för 

högkvalificerade forskare eller långvarigt bosatta personer. 

Arbetsmarknadstester tillåts ofta enligt EU-direktiven, men det anges inga 
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minimistandarder för varaktighet, beskaffenhet eller omfattning. 

Arbetsmarknadstesterna utformas på mycket olika sätt i medlemsstaterna 

och utgör inget jämförbart hinder för arbetskraftsinvandrare. Nationella 

system kan omfatta en del fördelaktiga aspekter – t.ex. prioriterad 

behandling eller sponsorsåtaganden – som inte alltid har överförts till EU-

systemen. Direktiven omfattar inte heller ett antal kategorier som skulle ha 

gynnats av att kunna delta, exempelvis tredjelandsmedborgare som 

uppehåller i EU av andra skäl, däribland flyktingar. 

EU-åtgärdernas mervärde kan stärkas inom nuvarande ram … 

EU-åtgärderna omfattar även skyddsmekanismer som försvårar 

tillämpningen, däribland rapporteringskrav, förteckningar över 

värdinstitutioner för forskare samt kontroll av handlingar. Dessa 

förteckningar och kontroller administreras på nationell nivå och inte på EU-

nivå, vilket utesluter eventuella stordriftsfördelar och förenklade kontroller. 

Många EU-medlemsstater har fortfarande nationella åtgärder som är mer 

fördelaktiga, vilket har resulterat i ett lapptäcke av nationella system som 

konkurrerar med EU-åtgärderna. Arbetsgivarna har bättre kännedom om de 

nationella förfarandena och fortsätter att använda sig av dem, även om 

behörighetskraven är i princip de samma. Dessa fördelaktiga åtgärder bör 

införas och införlivas i EU-systemen. 

… genom att utöka gruppen av kandidater …

För att öka antalet kandidater som är tillgängliga för arbetsgivare och 

attrahera fler sökande har andra OECD-länder experimenterat med olika 

slags system som bygger på intresseanmälan. De går visserligen inte att 

överföra direkt till ett EU-sammanhang, men om man genomför variationer 

av den bakomliggande strategin på EU-nivå skulle det ge ett större mervärde 

än någon nationell strategi kan tänkas göra. Det skulle kunna handla om 

förteckningar över vem som är berättigad till specifika program, t.ex. 

säsongsarbetare eller innehavare av EU:s blå kort, som omfattar samtliga 

ursprungsländer eller genomförs som ett led i bilaterala avtal. En EU-

visering för att söka arbete skulle kunna resultera i att ett större antal 

kandidater blir tillgängliga för arbetsgivare, men också göra det nödvändigt 

med skyddsmekanismer och kontroller. En generell strategi skulle kunna 

vara att öppna matchningsplattformar med bland annat Eures-tjänster för 

tredjelandsmedborgare i utlandet. 
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… och att mer aktivt marknadsföra EU:s komparativa fördelar

gentemot andra OECD-länder … 

EU har inte på ett effektivt sätt marknadsfört de faktorer som gör att 

dess antagningssystem för internationella begåvningar är mer tillgängligt 

och fördelaktigt än vad huvudkonkurrenterna inom OECD kan erbjuda. En 

mer aktiv marknadsföring kan utgå från EU:s konkurrensfördelar: Endast ett 

fåtal EU-medlemsstater tillämpar något tak för hur många kvalificerade 

migranter med ett erbjudande om arbete som tillåts resa in i landet och EU 

utgör en tydlig väg till permanent uppehållsrätt. EU garanterar 

familjeåterförening och likabehandling inom de flesta områden och 

avgifterna är betydligt lägre i EU:s medlemsstater än i andra OECD-länder 

som USA. Handläggningstiden är också kortare än i de flesta andra 

migrationsdestinationer i OECD. I EU:s medlemsstater finns det dessutom 

en rad olika nationella system varav en del tillåter inresa för mindre 

kvalificerade arbetstagare, vilket ger möjligheter till arbetskraftsinvandring 

som inte finns någon annanstans i OECD. Genom att lyfta fram dessa 

komparativa fördelar skulle EU kunna attrahera fler kandidater, framför allt 

från konkurrerande länder som använder sig av tak eller köer.  

… bland annat genom att använda sina åtgärder mer effektivt i

samarbete med tredjeländer 

EU:s nyinrättade utrikestjänst övertog en ram för förbindelserna med 

tredjeländer – den övergripande strategin för migration och rörlighet – som 

ger EU möjlighet att stödja förhandlingar med tredjeländer men inte 

inbegriper några garanterade kanaler för arbetskraftsinvandring. EU 

samordnar också förbindelserna med tredjeländer genom sina partnerskap 

för rörlighet, som utgör en övergripande samarbetsstruktur, samt genom att 

stödja olika former av program för utbyte och kapacitetsskapande. 

Partnerskapen för rörlighet har hittills inte lett till några förändrade flöden 

från de partnerländer som har deltagit så här långt. 

EU har även tagit på sig en PR-funktion genom att marknadsföra EU 

utomlands och informera om invandringspolitiken i EU:s medlemsstater. 

EU:s immigrationsportal lockar också besökare från hela världen. Genom att 

upprätta en jobbmatchningsportal för tredjelandsmedborgare eller integrera 

dem i en generell plattform behöver EU också förhandla fram vem som 

skulle ingå i förteckningarna över berättigade personer. För att utveckla 

mänskligt kapital som kan användas i mer än ett EU-land skulle 

utbildningsåtgärder och samarbete med utbildningsinstitutioner kunna leda 

till ett ökat inslag av mobilitet för begåvningar inom ramen för 

partnerskapen. Med konkreta åtgärder kommer EU att ha ett bättre 

förhandlingsläge gentemot potentiellt viktiga ursprungsländer.  
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Blåkortsdirektivet kan förbättras … 

Kriteriet om hög lön förklarar endast till viss del varför EU:s blå kort 

har fått en såpass låg genomslagskraft. I de flesta EU-medlemsstater är 

lönekriteriet av ganska restriktiv karaktär: endast i sju EU-länder uppfylls 

lönekriteriet av mer än 40 procent av alla heltidsanställda personer med 

högre utbildning i kvalificerade yrken. De flesta av EU:s blå kort utfärdas i 

länder där kriteriet är mindre restriktivt i förhållande till lönefördelningen. 

De nationella systemen är betydligt mindre restriktiva. På EU-nivå finns det 

ett antal olika åtgärder som skulle kunna göra det blå kortet mer attraktivt så 

att det får ökad genomslagskraft: man kan t.ex. anpassa kriteriet för blått 

kort för yngre arbetstagare och nyutexaminerade så att kortet blir mer 

tillgängligt, uppmuntra migranter att uppgradera från andra tillstånd till blått 

kort så snart de uppfyller kraven, eftersom många gör detta efter bara några 

få års bosättning, effektivisera processen för erkännande av utländska 

kvalifikationer – vilket är ett av de största hindren för att det blå kortet ska 

bli mer etablerat –, ta bort arbetsmarknadstesterna och kravet på 

ettårskontrakt för att göra det blå kortet mer attraktivt för arbetsgivare, 

förkorta väntetiderna för att få ett permanent uppehållstillstånd, införa ett 

gemensamt ansökningsförfarande som ger möjlighet till förkvalificering för 

att även påskynda ansökningarna om blå kort samt öka kunskapen bland 

tredjelandsmedborgare och andra aktörer om fördelarna med det blå kortet 

så att de väljer detta kort i stället för nationella system.  

… och EU:s migrationsstyrning kan göras mer flexibel

För att få en mer flexibel styrning av arbetskraftsinvandringen skulle 

direktiven kunna delegera vissa aspekter – som obligatoriska 

handläggningstider och kostnader, arbetsmarknadstesternas utformning, 

erkännandekrav, lönekriterier osv. – till direktivens separata 

genomförandeåtgärder. Detta skulle göra det möjligt att justera dessa 

aspekter oftare, på administrativ, politisk, teknisk eller automatisk väg. 

Resterande aspekter skulle kunna åtgärdas för att få till stånd 

heltäckande politiska åtgärder för arbetskraftsinvandringen 

Hittills har lagstiftningen för arbetskraftsinvandring till stor del varit 

sektorsbaserad och det finns fortfarande vissa migrantgrupper som inte täcks 

av lagstiftningen eller där förmånsbehandling skulle kunna övervägas. Det 

gäller t.ex. investerare, företagare, personer inom vissa reglerade yrken samt 

ytterst kvalificerade uppfinnare och vetenskapsmän. Minimistandarder är 

något som är relevant för dessa kategorier, men även för inhemska 

arbetstagare och för program som främjar ungdomars rörlighet. Ett EU-
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program för arbetssemester skulle locka fler deltagare, resultera i en större 

grupp kvalificerade kandidater och ge EU ett ännu bättre förhandlingsläge 

gentemot tredjeländer. EU bör erbjuda internationella studenter som får 

arbete efter examen en fördelaktig övergång till uppehållstillstånd genom att 

ge dem undantag från arbetsmarknadstesterna och möjlighet att ansöka om 

förändrad status inom EU. 

Sammanfattning av huvudrekommendationerna 

A. Stärka EU-initiativens värde 

 Förbättra ramen för erkännande av kvalifikationer för tredjelandsmedborgare och

tillhörande stödförfaranden

 Utveckla EU-omfattande jobbmatchningsdatabaser som är kompatibla med olika

kanaler och system för arbetskraftsinvandring

 Skapa ökade förutsättningar för rörlighet inom EU genom att sänka kraven för

bland andra säsongsarbetare, utexaminerade studenter och andra

tredjelandsmedborgare som vistas där lagligen

B. Förbättra ”varumärket EU” och marknadsföra EU:s migrationsåtgärder 

 Stärka EU:s immigrationsportal och marknadsföra de komparativa fördelarna med

EU:s migrationspolitik

 Utveckla aspekten som rör arbetskraftsinvandring i partnerskapen för rörlighet med

tredjeländer

 Utveckla en övergripande plattform för den första kontakten, och särskilt för

harmoniserade EU-uppehållstillstånd

C. Stärka harmoniseringen av EU:s politik 

 Göra EU:s lagstiftningssystem mer flexibelt genom att upprätta mekanismer för att

vissa lagstiftningsdetaljer ska kunna justeras utanför direktiven

(genomförandeåtgärder)

 Klargöra hur förfarandena för arbetsmarknadstester ska vara utformade samt ange

villkoren för att tredjelandsmedborgare ska få lika tillgång till sysselsättning

 Standardisera ansökningsformulären för arbetskraftsinvandrare

 Göra uppehållsperioderna mer överförbara i fråga om rörlighet, tillåta att

tillståndsansökningar för en medlemsstat görs från en annan medlemsstat samt

underlätta internationella studenters övergång till arbetstillstånd i hela EU
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D. Se över EU:s blå kort för att göra det mer effektivt och attraktivt 

 Fastställa separata, lägre inkomstkriterier för yngre arbetstagare och

nyutexaminerade EU-medborgare samt avstå från arbetskraftsmarknadstester för

arbetskraftsinvandrare som får förändrad status

 Sänka kravet på kontraktstid, förkorta väntetiden för rörlighet samt perioden för att

bli berättigad till varaktig bosättning

 Ta fram en grupp kandidater som är redo för blått kort, som har fått sina

kvalifikationer erkända eller som kan gynnas av förenklad rörlighet

E. Åtgärda luckorna i EU:s olika policyinitiativ 

 Låta flyktingar få tillgång till EU:s mer fördelaktiga program för

arbetskraftsinvandring

 Utveckla ett EU-omfattande program för ungdomsrörlighet eller arbetssemester

 Utvidga minimistandarderna till ytterligare migrantgrupper, däribland investerare




