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Účelem tohoto návrhu je stanovit společná evropská pravidla pro oblast legální migrace. 
Jedná se o kritéria a podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. V rámci zrychleného postupu pro 
přijímání má být státním příslušníkům třetích zemí vydáváno povolení k pobytu („modrá 
karta EU“), na jehož základě jim bude po určité době přiznána řada sociálních a 
ekonomických práv, mobilita na území EU a budou jim poskytnuty příznivější podmínky pro 
slučování rodin.  

Již zelenou knihou o ekonomické migraci předloženou v roce 20051 byl zahájen rozsáhlý 
proces konzultací, jenž má umožnit stanovení budoucího přístupu pro řízení ekonomické 
migrace. Výsledkem veřejné diskuse, která proběhla v roce 2005, byla široká podpora 
společné strategii EU v této oblasti. Ve svém sdělení „Plán politiky v oblasti legální migrace“2

navrhla Evropská komise řadu kroků, které mají stanovit podmínky přístupu a postup pro 
přijímání určitých kategorií migrujících pracovníků ze třetích zemí. Evropská komise se 
rozhodla přistupovat k migraci podle jednotlivých odvětví a v období 2007–2009 předloží v 
oblasti legální migrace celkem 5 návrhů směrnic (rámcová směrnice, vysoce kvalifikovaní 
pracovníci, sezónní pracovníci, placení stážisté, dočasně vyslaní pracovníci). 

Ekonomické přistěhovalectví je velkou výzvou, které musí EU ve světě, jenž se stále více 
globalizuje, čelit lepšími podmínkami hospodářské soutěže. Z dostupných údajů je patrné, že 
vysoce kvalifikovaní odborníci stále nepokládají EU za atraktivní destinaci. Ve srovnání s 
klasickými cílovými zeměmi, jako jsou Spojené státy, Kanada nebo Austrálie, nevychází EU 
z boje o „nejlepší a nejchytřejší hlavy“ zrovna nejlépe. Do EU přichází pouze asi 5 % vysoce 
kvalifikovaných přistěhovalců, do Spojených států či do Kanady však přibližně 55 %. Naproti 
tomu EU přijala většinu nekvalifikovaných pracovníků ze zemí Maghrebu (87 %). Hlavní 
příčinou malé atraktivity EU je 27 rozdílných systémů pro přijímání, které v současné době v 
EU existují a které potenciálním pracovníkům z třetích zemí podstatně znesnadňují stěhování 
za prací z jedné země do druhé. Rozdílná pravidla pro přijímání vedou ke konkurenci mezi 
samotnými členskými státy. Zvláštní systém pro přijímání vysoce kvalifikovaných 
migrujících pracovníků má pouze asi 10 států, naopak jiné státy nemají žádná nebo mají jen 
velmi roztříštěná pravidla. Pouze v 6 členských státech jsou k dispozici speciální programy 
pro zaměstnávání vysoce kvalifikovaných migrujících pracovníků.

Předložený návrh má mít na zřeteli určité hospodářské potřeby. Již dnes je v některých 
členských státech nedostatek odborníků, který už nemůže být z dlouhodobé perspektivy 
vyrovnáván v rámci vnitrostátních trhů práce, resp. v rámci evropského trhu. Současně je 
zapotřebí přihlížet ke hlubším a již déle trvajícím tendencím v EU a přispívat k řešení 
demografického problému.  

Zásadní poznámky

Zpravodajka zdůrazňuje potřebu komplexního a souvislého obecného přístupu k evropské 
imigrační politice, který bude zohledňovat nejen aspekty rozvoje a zaměstnanosti, ale také 
aspekty integrační politiky. Je zapotřebí přijmout společná evropská pravidla, která umožní 
řídit migrační toky do Evropy a na jejím území a která zamezí ilegální migraci. Perspektiva a 

                                               
1 KOM(2004)0811 v konečném znění, 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 v konečném znění, 21.12.2005.
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nabídka legální migrace vede k tomu, že země, odkud pracovníci pochází, a země tranzitní 
mají zájem na společném boji proti ilegálnímu přistěhovalectví.

Výbor proto vítá návrh Komise učinit EU díky zrychlenému a pružnému postupu pro 
přijímání a příznivějším podmínkám pobytu přitažlivější pro vysoce kvalifikované pracovníky 
ze třetích zemí. Zpravodajka se vyslovila pro vytvoření minimálních norem v oblasti 
ekonomické migrace již ve svém stanovisku k zelené knize o ekonomické migraci. Charakter 
tohoto návrhu není pouze vnitropolitický, neboť přispívá také k realizaci cílů Lisabonské 
strategie. Aby byla EU schopna obstát v mezinárodní konkurenci, musí se do budoucna snažit 
získat vysoce kvalifikované pracovníky a udělat pro ně z Evropy zajímavou destinaci. 
Rozhodujícím faktorem je přitom nejen rychlý postup pro příjímání pracovníků bez 
administrativních překážek, ale i společné a jednotné definice přístupu na celkem 27 
rozdílných pracovních trhů v EU. Jen tak může EU v mezinárodní konkurenci obstát. Systém 
založený na společných kritériích je jasným signálem vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze 
třetích zemí, že EU má vážný zájem na tom, přilákat je ze třetích zemí na pracovní trhy 
členských států a dlouhodobě je v EU zaměstnávat. Získáváním vysoce kvalifikovaných 
odborníků přispívá EU také k posilování své konkurenceschopnosti a k většímu 
hospodářskému růstu.

Zpravodajka však výslovně upozorňuje na to, že migrace za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci nemůže být dlouhodobým řešením hospodářských, resp. 
demografických problémů. Přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků může k řešení 
těchto problémů přispět pouze krátkodobě. Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu musí 
členské státy přijmout další opatření v oblasti politiky zaměstnanosti a hospodářské a rodinné 
politiky, aby dokázaly aktuálnímu a budoucímu vývoji v EU čelit. 

Zpravodajka zdůrazňuje, že ekonomická migrace má vliv na pracovní trhy jednotlivých 
členských států. Proto musí mít členské státy i do budoucna právo určovat míru 
přistěhovalectví. Musí být zachován princip subsidiarity, protože na úrovni EU neexistuje 
žádný evropský pracovní trh, žádný jednotný systém sociálního zabezpečení, žádná společná 
sociální ochrana v oblasti důchodů a žádné harmonizované systémy nemocenského pojištění. 
Situace na vnitrostátních pracovních trzích jsou vzhledem k jejich struktuře velmi odlišné, a 
proto se musí ekonomická migrace řídit potřebami pracovních trhů příslušných států. O počtu 
odborníků ze třetích zemí a o požadovaných kvalifikacích lze rozhodovat pouze na základě 
místní poptávky. Zpravodajka zdůrazňuje, že návrh směrnice musí členským státům ponechat 
dostatečný prostor pro vytváření vnitrostátní politiky v oblasti pracovního trhu. Členské státy 
EU by také nadále měly mít pravomoc zakotvit ve svých právních předpisech výhodnější 
pravidla pro přístup na svůj pracovní trh. 

Vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze třetích zemí musí být umožněno migrovat do EU 
pouze za předpokladu, že bude důsledně dodržována zásada upřednostňování pracovníků 
Společenství. Migrace je jako zvláštní opatření v rámci vnitrostátní strategie pro trh práce 
účelná a použitelná pouze tehdy, když nedostatek odborníků nelze nahradit ani občany EU ani 
nikým z přibližně 18,5 miliónů příslušníků třetích zemí, kteří se v EU legálně zdržují. Je třeba 
dbát na to, aby občané nových členských států, jejichž právo na volný pohyb je stále omezeno 
určitými přechodnými opatřeními, nebyli oproti vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze 
třetích zemí v přístupu na pracovní trh znevýhodňováni. Vzdělávání a odborná příprava 
vlastních občanů nesmí být nahrazována migrací, nýbrž se musí najít rozumná rovnováha 



PE405.726v01-00 4/4 DT\719379CS.doc

CS

mezi oběma opatřeními. Také je vždy nutné zohlednit schopnost hostitelské země přijímat a 
integrovat migrující pracovníky. Některé země, např. Německo, se dosud nevyrovnaly s 
problémem integrace, který vznikl imigrací v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech. 
Jedná se přitom o příslušníky třetích států, kteří v EU žijí již mnoho let, resp. desetiletí, ale 
přitom se ještě zcela nezačlenili. 

„Modrá karta EU“ představená v návrhu směrnice je nástrojem, který přinese v první řadě 
prospěch státům, jež přijímají migrující pracovníky, a na základě kterého mohou tyto státy 
ovlivnit svou ekonomiku (např. hospodářský růst, inovace, hospodářskou strukturu, vývoj 
mezd). Jedná se o koncept společný pro všechny druhy povolání a vázaný na obecná a 
otevřená kritéria, který umožní vědomě vybírat z vysoce kvalifikovaných pracovníků ze 
třetích zemí a tento výběr pak i objektivně ověřit. Při získávání těchto pracovníků nejde však 
pouze o využívání pracovní síly. Jedná se o příslušníky třetích států s vlastním životním 
příběhem a sociálním a historickým zázemím, kteří chtějí do EU přicestovat proto, aby tady 
vykonávali zaměstnání. Nerozhodují se přitom pouze na základě „tvrdých faktorů“ (např. 
výše platu, pracovní podmínky), ale ve stále větší míře také na základě tzv. „měkkých 
faktorů“, kterými jsou sociální prostředí, nabídka aktivit pro volný čas či kvalita života. V této 
souvislosti zpravodajka zdůrazňuje, že migrace může být úspěšná pouze tehdy, když budou 
členské státy považovat úspěšnou integraci vysoce kvalifikovaných přistěhovalců ze třetích 
států za svůj úkol a povinnost.
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