MIN FEM-PUNKTS PLAN FOR IMMIGRATION:
Under mit mandat som kommissionsformand vil jeg basere
Europas immigrationspolitik på fem søljer.
1.
For det første, er vi nødt til at implementere Det Fælles Europæiske Asylsystem der blev
vedtaget i juni sidste år. Ingen regler er perfekte, og de nye regler er naturligvis resultatet af et
kompromis. Reglerne vil dog definitivt kunne stoppe ”asylturisme”. I øjeblikket kan en asylansøger
have 70-75% sandsynlighed for at opnå asyl i et EU land og mindre en 1% sandsynlighed for at
opnå asyl i et andet EU-land. Det siger sig selv, hvilke lande asylansøgerne vil søge til først, men
dette er bestemt ikke et bæredygtigt kriterium for ansvarsdelingen mellem EU's medlemslande. Vi
har derfor behov for, at de nye EU regler er på plads hurtigst muligt for at sikre, at en asylansøger
har samme chance for at opnå asyl i hvert af medlemslandene.

2.
For det andet, skal vi styrke den praktiske hjælp fra Det Europæiske Asylstøttekontor, hvis
formål er at støtte lande under ”særligt pres”. Det er ingen tilfældighed, at dette nye EU agentur og
dets 70 ansatte er placeret i Valletta. Hvad vi har brug for nu er en mere grundig risiko vurdering,
så vi kan spotte potentielt problematiske områder, før de bliver til et problem. Vi har ligeledes brug
for specialuddannet arbejdskraft i asylkontorerne i de medlemslande der beskytter EU's ydre
grænse. Derudover har vi behov for, at alle medlemslandene arbejder tæt sammen med Det
Europæiske Asylstøttekontor, som kun kan udføre dets opgave, hvis de nationale myndigheder
samarbejder med kontoret.

3.
For det tredje, skal vi øge samarbejdet med tredjelande, især de nordafrikanske lande. Men
det vil være naivt hvis Europa blot er åbent og gæstfrit. Selv om Europa er verdens rigeste
kontinent, vil vi ikke kunne huse alle verdens lidende. Vi skal ikke symptombehandle, men i stedet
gå til problemets rod og hjælpe med at skabe forandringer i ansøgernes oprindelsesland. Ingen
ønsker at forlade deres hjemland – med mindre den politiske eller økonomiske situation tvinger
dem til det. Det er derfor, at europæiske partnerskabsaftaler med nordafrikanske lande, med det
formål at styrke demokrati, pluralisme, retsstatsprincippet, religionsfrihed og støtte til opbygningen
af stabile økonomier, er den bedste investering vi kan foretage for at håndtere
immigrationsudfordringen. Det er positivt, at den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
nu er tilstede i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien – en europæisk ressource som oprindeligt
var tiltænkt at håndtere de politiske og økonomiske udfordringer i Central- og Østeuropa.
Opbygningen af succesfulde projekter i disse lande skal have vores fulde opmærksom i de
kommende år.
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4.
For det fjerde, Europa har brug for mere politisk beslutsomhed, når det kommer til lovlig migration.
Jeg er klar over, at dette ofte er et kontroversielt og et ikke særligt populært emne. Vi vil dog kun
være i stand til at håndtere immigrationsudfordringen, hvis Europa fører en solid politik der tillader
migranter at komme til Europa, lovligt og kontrolleret i stedet for illegalt at krydse Middelhavet i
usikre både organiseret af lyssky menneskehandlere. Lovlig migration er også i Europas egen
langsigtede interesse. Demografiske studier viser, at Europas erhvervsaktive befolkning falde med
mere end 10%, 50 millioner i 2060. Samtidig vil andelen af pensionister stige fra 17,1% til 30% fra 84,6 millioner til 151,1 millioner. Denne udvikling udgør en trussel for produktiviteten i EU, da
der snart blot vil være to erhvervsaktive for hver person over 65 år, i stedet for fire erhvervsaktive
for hver 65 årige i dag. Fra 2015 og frem vil den demografiske udvikling i EU betyde to ting: for det
første skal vi erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, og for det andet skal
vi besætte nye servicejob til det stigende antal ældre. Derfor skal vi udvikle en fælles politik for
lovlig migration for imødekomme den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. EU's
Blue Card-ordning, introduceret i 2012, er et første skridt. Ordningen tillader højtuddannede ikkeEU borgere at bo og arbejde i ethvert EU land - Danmark, Irland og England undtaget. Det er dog
ikke alle medlemslande der fuldt ud har implementeret Blue Card direktivet, og den praktiske
implementering er fortsat vanskelig på grund af nationalt bureaukrati. Blot 10.000 Blue Cards blev
udstedt i ordningens to første leveår. Vi er nødt til at se på Blue Card direktivet igen med friske øjne
for at finde en måde, hvorpå vi kan udbrede ordningen. Jeg ønsker, at Europa bliver mindst ligeså
attraktiv en destination for migration som Australien, Canada og USA.

5.
Sidst men ikke mindst er vi nødt til at sikre Europas ydre grænser. Vores fælles asyl og lovlig
migrations politik vil kun fungere, hvis vi ligeledes kan forhindre en ukontrolleret indstrømning af
illegale migranter. Vi er derfor nødt til at styrke det europæiske grænseagentur FRONTEX. Et
budget på blot 90 millioner euro er en start, men er ikke nok til at håndtere opgaven at beskytte
Europas ydre grænser. Vi skal sammenlægge flere ressourcer blandt medlemslandene for at styrke
effekten af FRONTEX og etablere europæiske grænsevagtshold der hurtigt kan sættes i aktion af
FRONTEX. De skruppelløse kriminelle der udnytter flygtningenes ulykke skal vide, at Europa er på
vagt og at vi vil sikre, at retfærdigheden sker fyldest.

