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Στην παρούσα πρόταση θεσπίζονται κοινές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τον τομέα της νόμιμης 
μετανάστευσης. Πρόκειται για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Στους υπηκόους 
τρίτων χωρών θα χορηγείται στο πλαίσιο μιας ταχείας διαδικασίας εισδοχής τίτλος διαμονής 
(EU Blue Card -Μπλε κάρτα της ΕΕ) που θα τους παρέχει μια σειρά κοινωνικοοικονομικών 
δικαιωμάτων, κινητικότητα εντός της Ευρώπης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αναμονής, 
καθώς και πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση.

Με την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου για την οικονομική μετανάστευση το 20051

εγκαινιάστηκε ήδη μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να καθοριστεί η 
μελλοντική προσέγγιση της διαχείρισης της οικονομικής μετανάστευσης. Το αποτέλεσμα της 
δημόσιας ακρόασης το 2005 ήταν ευρεία συναίνεση για μια κοινή κοινοτική στρατηγική για 
την οικονομική μετανάστευση. Με το «σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση»2 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων με σκοπό τη ρύθμιση των 
προϋποθέσεων και των διαδικασιών εισδοχής για ορισμένες κατηγορίες οικονομικών 
μεταναστών από τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε μια τομεακή προσέγγιση και 
σκοπεύει να παρουσιάσει στο διάστημα 2007-2009 συνολικά πέντε προτάσεις οδηγίας για τον 
τομέα της νόμιμης μετανάστευσης (οδηγία πλαίσιο, υψηλά ειδικευμένοι εργαζόμενοι, 
εποχιακοί εργαζόμενοι, αμειβόμενοι ασκούμενοι και ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι).

Η οικονομική μετανάστευση είναι μια μεγάλη πρόκληση, την οποία καλείται να
αντιμετωπίσει η ΕΕ σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση εντείνεται διαρκώς και οι 
συνθήκες ανταγωνισμού είναι πιο αυστηρές. Η ΕΕ εξακολουθεί να μην θεωρείται ελκυστική 
από τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, όπως δείχνουν οι αριθμοί. Στον ανταγωνισμό 
για τα «καλύτερα μυαλά» η ΕΕ δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα συγκριτικά με τις 
παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς ή η 
Αυστραλία. Μόνο περίπου 5% των μεταναστών με υψηλή εξειδίκευση έρχονται στην ΕΕ, 
ενώ περίπου το 55% επιλέγει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά. Αντίθετα, η ΕΕ δέχθηκε 
τους περισσότερους μη εξειδικευμένους εργαζομένους από τις χώρες του Μαγκρέμπ (87 %).
Η κύρια αιτία για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν θεωρείται πολύ ελκυστική ως στόχος των 
μεταναστών είναι τα 27 διαφορετικά συστήματα εισδοχής που υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ και 
καθιστούν δύσκολη για τους πιθανούς οικονομικούς μετανάστες από τρίτες χώρες μια άνετη 
μετακίνηση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι διαφορετικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη 
έχουν ως αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών. Μόνο περίπου 
10 κράτη μέλη έχουν ειδικά συστήματα εισδοχής για το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό 
υψηλής εξειδίκευσης, ενώ αντίθετα σε άλλα κράτη μέλη δεν υπάρχουν καθόλου ρυθμίσεις ή 
οι ρυθμίσεις έχουν πολύ τομεακό χαρακτήρα. Μόνο σε 6 κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά 
προγράμματα για την απασχόληση μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού υψηλής 
εξειδίκευσης.

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να καλύψει ορισμένες οικονομικές ανάγκες. Σε μερικά 
κράτη μέλη υπάρχει ήδη σήμερα έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που δεν 
μπορεί πλέον να καλυφθεί μακροπρόθεσμα με εθνικό ή κοινοτικό εργατικό δυναμικό. 
Ταυτόχρονα, σκοπός της πρότασης είναι να ανταποκριθεί σε βαθύτερες εξελίξεις που 

                                               
1 COM(2004)0811 τελικό της 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 τελικό της 21.12.2005.
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συμβαίνουν εδώ και αρκετό καιρό στην ΕΕ και να συμβάλει στη λύση του δημογραφικού 
προβλήματος.

Βασικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική απαιτεί μια ευρεία και 
συνεπή γενική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη και αναπτυξιακές πτυχές, και πτυχές που 
αφορούν την απασχόληση και την ενσωμάτωση. Απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις 
για την κατεύθυνση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη και μέσα στην 
Ευρώπη και για την ανάσχεση της παράνομης μετανάστευσης. Οι προοπτικές και προσφορές 
που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση έχουν ως αποτέλεσμα να ενδιαφέρονται οι χώρες 
καταγωγής και διέλευσης για μία κοινή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Ως εκ τούτου, επικροτείται απόλυτα η πρόταση της Επιτροπής να καταστεί ελκυστικότερη η 
ΕΕ για το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη βοήθεια μιας ταχείας και 
ευέλικτης διαδικασίας εισδοχής και με την προσφορά καλύτερων όρων παραμονής. Η 
εισηγήτρια είχε ήδη ταχθεί στη γνωμοδότησή της για την Πράσινη Βίβλο για την οικονομική 
μετανάστευση υπέρ της θέσπισης ελαχίστων προτύπων στον τομέα της οικονομικής 
μετανάστευσης. Η παρούσα πρόταση δεν αφορά μόνο τον τομέα της εσωτερικής πολιτικής, 
αλλά παράλληλα συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. 
Για να μπορέσει η ΕΕ να αντεπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει μελλοντικά να 
προσπαθήσει να φέρει στην Ευρώπη πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης και να τους ξυπνήσει το 
ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Αποφασιστικής σημασίας γι’ αυτό είναι μια ταχεία και μη 
γραφειοκρατική διαδικασία εισδοχής και κοινοί, ενιαίοι ορισμοί για την πρόσβαση σε 27 
διαφορετικές αγορές εργασίας στην ΕΕ. Μόνο έτσι θα μπορέσει η ΕΕ να παρακολουθήσει τον 
διεθνή ανταγωνισμό. Ένα σύστημα βασισμένο σε κοινά κριτήρια θα αποτελέσει σαφές 
μήνυμα προς τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες ότι η ΕΕ 
ενδιαφέρεται σοβαρά για τη χρησιμοποίηση και τη μακροπρόθεσμη απασχόληση 
εξειδικευμένου δυναμικού από τρίτες χώρες στις εκάστοτε εθνικές αγορές εργασίας των 
κρατών μελών της. Προσελκύοντας εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η ΕΕ συνεισφέρει 
ταυτόχρονα στην ενίσχυση της δικής της ανταγωνιστικότητας και σε μεγαλύτερη οικονομική 
ανάπτυξη.

Ωστόσο, η εισηγήτρια υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι η προσέλκυση μεταναστών με 
στόχο την εργασία υψηλής εξειδίκευσης δεν μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμα λύση για 
τα οικονομικά προβλήματα ή για το δημογραφικό πρόβλημα. Η εισδοχή εργατικού δυναμικού 
υψηλής εξειδίκευσης μπορεί να συνεισφέρει μόνο βραχυπρόθεσμα στη λύση των 
προβλημάτων αυτών. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα στους τομείς της πολιτικής για την απασχόληση, της οικονομικής και της 
οικογενειακής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και μελλοντικές 
εξελίξεις στην ΕΕ.

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η οικονομική μετανάστευση ασκεί καταρχήν επίδραση στις 
εκάστοτε εθνικές αγορές εργασίας των κρατών μελών και γι’ αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα να καθορίζουν τον αριθμό των μεταναστών. Η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να τηρηθεί διότι δεν υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας, ενιαία κοινωνικά συστήματα, κοινή ασφάλιση γήρατος και εναρμονισμένη 
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υγειονομική ασφάλιση. Η κατάσταση στις εθνικές αγορές εργασίας διαφέρει σημαντικά ως 
προς τη δομή και γι’ αυτό η οικονομική μετανάστευση πρέπει να έχει ως γνώμονα τις 
εκάστοτε ανάγκες στις εθνικές αγορές εργασίας. Η απόφαση για τον αριθμό των 
εξειδικευμένων εργαζομένων και τα απαιτούμενα προσόντα μπορεί να ληφθεί μόνο ανάλογα 
με τις ανάγκες, άρα σε τοπικό επίπεδο. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η πρόταση οδηγίας 
πρέπει να παραχωρεί στα κράτη μέλη επαρκή ευελιξία όσον αφορά τη διαμόρφωση της 
εθνικής πολιτικής για την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διατηρήσουν το 
δικαίωμα να προβλέπουν στις εθνικές νομοθεσίες τους ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση στην εθνική αγορά εργασίας.

Η εισδοχή εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες πρέπει να γίνεται 
μόνο με αυστηρή τήρηση της αρχής της κοινοτικής προτίμησης. Είναι εύλογη και χρήσιμη ως 
μέτρο συμπλήρωσης των εθνικών στρατηγικών για την αγορά εργασίας μόνο εάν η ζήτηση 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για μία θέση εργασίας δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε από 
πολίτες της ΕΕ ούτε από έναν από τα περίπου 18,5 εκατομμύρια υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πολίτες από τα νέα κράτη μέλη 
της ΕΕ, των οποίων η ελεύθερη κυκλοφορία περιορίζεται ακόμα από ορισμένες μεταβατικές 
ρυθμίσεις, δεν πρέπει να μειονεκτούν έναντι των εξειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες 
χώρες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζομένων ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να υποκαθίσταται από τη μετανάστευση·
αντίθετα, πρέπει να επιτευχθεί μια λογική ισορροπία μεταξύ των δύο μέτρων. Εδώ πρέπει να 
λαμβάνεται επίσης υπόψη η δυνατότητα εισδοχής και ενσωμάτωσης της χώρας υποδοχής. 
Μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 
ανταποκριθούν στην ανάγκη ενσωμάτωσης που προέκυψε εξαιτίας της μετανάστευσης στις 
δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80. Εδώ πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν 
ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ή δεκαετίες στην ΕΕ χωρίς να έχουν ακόμα ενσωματωθεί πλήρως.

Η ιδέα της μπλε κάρτας της ΕΕ που παρουσιάζεται στην πρόταση οδηγίας είναι ένα μέσον 
που χρησιμεύει πρωτίστως στις χώρες υποδοχής και το οποίο έχει ως στόχο ορισμένες 
οικονομικές επιδράσεις στη χώρα υποδοχής (π.χ. αναφορικά με την ανάπτυξη, την 
καινοτομία, τη δομή της οικονομίας, την εξέλιξη των αποδοχών). Πρόκειται για μια ιδέα 
ανεξάρτητη από το επάγγελμα που συνδέεται με γενικά και ανοιχτά κριτήρια με σκοπό να 
καταστήσει δυνατή τη συνειδητή και αντικειμενικά ελέγξιμη επιλογή εργατικού δυναμικού 
υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες. Η προσέλκυση τέτοιων εργαζομένων δεν αφορά μόνο 
την αξιοποίηση εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που ο καθένας 
έχει τη δική του ζωή και ιστορία, το δικό του κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο αναφοράς, ενώ
όλοι θέλουν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ για να ασκήσουν ένα επάγγελμα. Η απόφασή τους 
δεν εξαρτάται μόνο από «σκληρούς παράγοντες» (όπως για παράδειγμα το ύψος των 
αποδοχών και οι συνθήκες εργασίας), αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τους 
αποκαλούμενους «ήπιους παράγοντες» όπως το κοινωνικό περιβάλλον, οι δυνατότητες που 
υπάρχουν στον ελεύθερο χρόνο και η ποιότητα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτρια 
υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση μπορεί να έχει επιτυχία μόνο εάν τα κράτη μέλη θεωρούν 
καθήκον και υποχρέωσή τους να ενσωματώσουν επιτυχώς τους μετανάστες υψηλής 
εξειδίκευσης από τρίτες χώρες στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.
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