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Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty 
Przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych imigrantów do Europy jest od kilku lat priorytetem Unii Europejskiej. 
Do tej pory UE nie była jednak tak samo skuteczna jak inne kraje OECD. W związku z coraz większym niedoborem 
wykwalifikowanej siły roboczej i starzeniem się społeczeństwa UE spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na 
takich pracowników. Nowa dyrektywa, zaproponowana w 2016 r., ma zastąpić dyrektywę z 2009 r. w sprawie 
niebieskiej karty, a tym samym zwiększyć atrakcyjność unijnego systemu migracji dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować w pierwszym 
czytaniu nad ostatecznym tekstem wynegocjowanym między instytucjami. 

Kontekst 
Przez ponad dziesięć lat UE nie rozwinęła pełni swojego potencjału w odniesieniu do przyciągania wysoko 
wykwalifikowanych migrantów (według danych OECD). Oczekuje się natomiast, że zapotrzebowanie na 
takich pracowników będzie nadal znacząco wzrastać. Popytowi temu towarzyszy spadek liczby ludności 
aktywnej zawodowo w UE i ogólne starzenie się społeczeństwa UE, co stanowi wyzwanie dla 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE. Aby sprostać temu wyzwaniu – choć zgodnie z traktatami 
UE ostateczna decyzja w sprawie przyjmowania migrantów ekonomicznych pozostaje w gestii państw 
członkowskich – UE przyjęła w 2009 r. dyrektywę w sprawie niebieskiej karty. Dyrektywa reguluje warunki 
wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich oraz ustanawia ogólnounijny 
system zezwoleń. Niestety system ten okazał się jak dotąd niewystarczający i mało atrakcyjny. Ponadto jego 
stosowanie było ograniczone ze względu na restrykcyjne warunki przyjmowania i istnienie równoległych 
rozwiązań krajowych. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W kontekście trwającego w tym czasie kryzysu migracyjnego Komisja postanowiła dokonać przeglądu 
dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Wniosek Komisji, opublikowany 7 czerwca 2016 r., ma na celu 
zwiększenie atrakcyjności zmienionej niebieskiej karty oraz usunięcie niedociągnięć dyrektywy z 2009 r. 
Ulepszenia obejmują m.in. mniej rygorystyczne kryteria przyjmowania, takie jak niższy próg wynagrodzenia 
i krótszy wymagany okres obowiązywania umów o pracę, lepsze warunki łączenia rodzin i ułatwiona 
mobilność. W nowym pakcie o migracji i azylu z 2020 r. podkreślono znaczenie zakończenia 
niezakończonych prac nad nowym systemem niebieskiej karty.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament wielokrotnie wzywał do przeglądu unijnej polityki w dziedzinie legalnej migracji w celu lepszego 
zarządzania migracją. W rezolucji z 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym Parlament wezwał do 
„ambitnego i ukierunkowanego” przeglądu dyrektywy w sprawie niebieskiej karty i podkreślił potrzebę 
całościowego podejścia UE do problematyki migracji. W rezolucji z 2016 r. w sprawie uchodźców: włączenie 
społeczne i integracja na rynku pracy Parlament zwrócił również uwagę na potrzeby uchodźców. W dniu 17 
maja 2021 r. Parlament i portugalska prezydencja Rady UE ostatecznie osiągnęły wstępne porozumienie w 
sprawie zmienionej dyrektywy. W dniu 21 maja Coreper, w imieniu Rady, zatwierdził porozumienie, które 
zostało następnie zatwierdzone na posiedzeniu komisji LIBE w dniu 3 czerwca. Zgodnie z nowo 
uzgodnionymi przepisami kandydaci – którzy będą również mogli składać wnioski z UE – będą musieli 
przedstawić umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy na okres co najmniej sześciu miesięcy. Niebieska karta 
UE będzie ważna przez co najmniej dwa lata, w dowolnym miejscu w UE. Kryteria przyjęcia zostaną również 
rozszerzone poprzez obniżenie progu wynagrodzenia wymaganego do przyjęcia i umożliwienie niższych 
progów wynagrodzenia. Uzgodniony tekst musi teraz zostać formalnie przyjęty przez Parlament, a 
głosowanie nad nim zaplanowano na wrześniową sesję plenarną.   
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0176(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; Sprawozdawca: Javier 
Moreno Sánchez (S&D, Hiszpania). Więcej informacji można 
znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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