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Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa määrätään yhteisistä eurooppalaisista järjestelyistä 
laillisen maahanmuuton alalla. Kyse on kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun perusteista ja edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Nopeutetun 
maahanpääsymenettelyn puitteissa kolmansien maiden kansalaisille on tarkoitus antaa 
oleskelulupa ("EU Blue Card "), joka takaa heille tietyt sosiaalistaloudelliset oikeudet, 
liikkuvuuden yhteisön sisällä tietyn odotusajan jälkeen sekä edullisemmat 
perheenyhdistämisen ehdot.

Jo taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevan vihreän kirjan esittämisen 
yhteydessä vuonna 20051 käynnistettiin laaja kuulemisprosessi tällaisen maahanmuuton 
hallintaa koskevan tulevan lähestymistavan määrittämiseksi. Vuonna 2005 järjestetyn julkisen 
kuulemisen tulos oli laaja kannatus taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa 
koskevalle yhteiselle EU:n strategialle. Euroopan komissio ehdotti laillista maahanmuuttoa 
koskevan toimintapoliittisen suunnitelman2 muodossa toimenpidepakettia, jonka tarkoitus on 
säädellä tiettyihin ryhmiin kuuluvien työvoimamuuttajien maahanpääsyn edellytyksiä ja 
siihen liittyviä menettelyjä. Euroopan komissio valitsi alakohtaisen lähestymistavan ja aikoo 
esittää vuosina 2007–2009 yhteensä viisi direktiiviehdotusta laillisesta maahanmuutosta 
(puitedirektiivi, erittäin pätevät työntekijät, kausityöntekijät, palkalliset harjoittelijat ja 
yrityksen sisällä siirtyvät työntekijät). 

Taloudellisista syistä tapahtuva maahanmuutto on suuri haaste, johon EU:n on vastattava yhä 
enemmän globaalistuvassa maailmassa, jossa kilpailu kiristyy jatkuvasti. Erittäin pätevät 
työntekijät eivät edelleenkään pidä EU:ta houkuttelevana, mikä näkyy selvästi luvuista. EU 
menestyy kilpailussa parhaista ja viisaimmista ihmisistä suhteellisen huonosti verrattuna 
perinteisiin maahanmuuttomaihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan. Vain noin 
viisi prosenttia erittäin pätevistä maahanmuuttajista tulee EU:hun, Yhdysvallat tai Kanadan 
taas valitsee noin 55 prosenttia. Sen sijaan 87 prosenttia Maghreb-maista tulevista 
työntekijöistä, joilla on alhainen ammattitaito, pitää EU:ta pääasiallisena kohde-alueena. 
Olennainen syy EU:n vähäiselle houkuttelevuudelle maahanmuuttokohteena ovat EU:ssa tällä 
hetkellä käytössä olevat 27 erilaista maahanpääsyjärjestelmää, jotka vaikeuttavat 
huomattavasti mahdollisten kolmansista maista tulevien työvoimamuuttajien liikkumista 
ongelmitta jäsenvaltiosta toiseen. Erilaiset järjestelyt jäsenvaltioissa johtavat itse 
jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun. Vain noin kymmenellä jäsenvaltiolla on erityisjärjestelyjä 
erittäin pätevien työvoimamuuttajien maahanpääsyä varten, muissa jäsenvaltioissa taas ei ole 
minkäänlaisia järjestelyjä tai ne ovat vahvasti segmentoituja. Vain kuudessa EU:n 
jäsenvaltiossa on erityisiä ohjelmia erittäin pätevien työvoimamuuttajien työllistämistä varten.

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen avulla on tarkoitus ottaa huomioon tietyt taloudelliset 
tarpeet. Joissakin jäsenvaltioissa on jo nyt pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, jota ei 
pitkällä aikavälillä voida enää korvata kansallisen tai EU:n sisäisen työvoiman avulla. 
Samanaikaisesti on tarkoitus ottaa huomioon syvemmällä piilevät ja jo pitkään vallinneet 
kehityskulut EU:ssa ja edistää väestönmuutosongelman ratkaisemista. 

                                               
1 KOM(2004) 811 lopullinen, 11.1.2005.
2 KOM(2005) 669 lopullinen, 21.12.2005.
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Periaatteellisia huomioita

Työasiakirjan valmistelija painottaa, että eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa tarvitaan 
kokonaisvaltaista ja johdonmukaista yleistä lähestymistapaa, jonka puitteissa otetaan 
huomioon sekä kehitys-, työllisyys- että kotouttamispoliittiset näkökohdat. Yhteisiä 
eurooppalaisia järjestelyjä tarvitaan Eurooppaan suuntautuvien ja Euroopan sisäisten 
siirtolaisvirtojen hallitsemiseksi ja laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Laillisen 
maahanmuuton mahdollisuus ja tarjonta johtavat siihen, että lähtö- ja kauttakulkumaille on 
etua laittoman maahanmuuton torjumisesta yhteisvoimin.

Näin ollen komission ehdotus tehdä EU:sta houkuttelevampi takaamalla kolmansista maista 
tuleville erittäin päteville työntekijöille nopeutetut ja joustavat maahanpääsymenettelyt sekä 
edulliset oleskelun edellytykset on erittäin myönteinen. Jo lausunnossaan taloudellisista syistä 
tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevasta vihreästä kirjasta valmistelija puolsi 
vähimmäisvaatimusten laatimista taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton alalle. 
Käsiteltävänä oleva ehdotus ei ole luonteeltaan vain täysin sisäpoliittinen vaan edistää samalla 
Lissabonin strategian tavoitteiden toteuttamista. Pysyäkseen mukana kansainvälisessä 
kilpailussa EU:n on tulevaisuudessa yritettävä saada erittäin päteviä henkilöitä Eurooppaan ja 
tehdä Euroopasta kiinnostava näille henkilöryhmille. Tässä yhteydessä ratkaisevia ovat nopeat 
ja epäbyrokraattiset maahanpääsymenettelyt sekä yhteiset, yhtenäiset määritelmät pääsylle 
EU:n yhteensä 27 erilaisille työmarkkinoille. Vain näin EU voi pysyä mukana 
kansainvälisessä kilpailussa. Yhteisiin kriteereihin perustuva järjestelmä on kolmansista 
maista tuleville erittäin päteville työntekijöille selkeä merkki siitä, että EU on vakavissaan 
kiinnostunut kolmansista maista tulevien ammattitaitoisten henkilöiden sijoittamisesta 
jäsenvaltioiden kansallisille työmarkkinoille ja heidän pysyvästä työllistämisestään EU:ssa. 
Houkuttelemalla erittäin päteviä ammattilaisia EU vahvistaa samalla omaa kilpailukykyään ja 
talouskasvuaan. 

Valmistelija painottaa kuitenkin, että maahanmuutto korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten 
ei voi olla pitkän aikavälin ratkaisu taloudellisiin ongelmiin eikä väestönmuutoksen 
ongelmaan. Erittäin pätevien työntekijöiden maahanpääsy voi auttaa näiden ongelmien 
ratkaisussa vain väliaikaisesti. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin työllisyys-, talous- ja perhepolitiikan aloilla vastatakseen 
tämänhetkiseen ja tulevaan kehitykseen EU:ssa. 

Valmistelija painottaa, että taloudellisista syistä tapahtuvalla maahanmuutolla on 
periaatteellisesti vaikutusta jäsenvaltioiden kansallisiin työmarkkinoihin. Siksi jäsenvaltioilla 
on jatkossakin oltava oikeus määrätä maahanmuuton määrällisestä ulottuvuudesta. 
Toissijaisuusperiaate on säilytettävä, koska yhteisön tasolla ei ole olemassa eurooppalaisia 
työmarkkinoita, yhtenäisiä sosiaaliturvajärjestelmiä, yhteistä eläketurvaa eikä 
yhdenmukaistettuja sairausvakuutusjärjestelmiä. Tilanne kansallisilla työmarkkinoilla on 
rakenteellisesti täysin erilainen; siksi taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton on aina 
mukailtava kansallisten työmarkkinoiden kulloisiakin tarpeita. Päätös kolmansista maista 
tulevien ammattilaisten lukumäärästä ja tarvittavista pätevyyksistä voidaan tehdä ainoastaan 
tarpeiden perusteella ja näin ollen paikan päällä. Valmistelija korostaa, että 
direktiiviehdotuksessa on jätettävä jäsenvaltioille riittävästi joustovaraa kansallisen 
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työmarkkinapolitiikan suunnittelun osalta. EU:n jäsenvaltioilla pitäisi tulevaisuudessakin olla 
toimivalta määrätä kansallisissa säädöksissään kansallisille työmarkkinoille pääsyä koskevista 
edullisemmista järjestelyistä. 

Kolmansista maista tulevien erittäin pätevien työntekijöiden maahanmuutto saa tapahtua vain 
siten, että noudatetaan tiukasti yhteisön etuuskohtelun periaatetta. Kansallisia 
työmarkkinastrategioita täydentävänä toimenpiteenä se on järkevä ja hyödyllinen silloin, kun 
ammattilaisten kysyntää tietyn työpaikan kohdalla ei voida kattaa EU:n kansalaisten eikä 
niiden noin 18,5 miljoonan kolmansien maiden kansalaisen, jotka oleskelevat EU:ssa 
laillisesti, avulla. On huomioitava, että uusista jäsenvaltioista tulevia EU:n kansalaisia, joiden 
liikkuvuutta vielä rajoittavat tietyt siirtymäkauden järjestelyt, ei saa syrjiä työmarkkinoille 
pääsyn kohdalla suhteessa kolmansista maista tuleviin erittäin päteviin työntekijöihin. 
Jäsenvaltion omien työntekijöiden perus- ja jatkokoulutusta ei saa korvata maahanmuutolla, 
vaan näiden toimenpiteiden välillä on päästävä järkevään tasapainoon. Tässä yhteydessä on 
otettava huomioon myös vastaanottavan valtion vastaanotto- ja kotouttamisvalmiudet. Jotkut 
maat, muun muassa Saksa, eivät ole vielä lainkaan selviytyneet kotouttamistarpeesta, joka 
syntyi 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla tapahtuneen maahanmuuton myötä. Kyse on kolmansien 
maiden kansalaisista, jotka ovat eläneet EU:ssa jo useita vuosia tai vuosikymmeniä mutta 
eivät vieläkään ole täysin kotoutuneet. 

Direktiiviehdotuksessa ehdotettu strategia, "EU Blue Card", on väline, joka hyödyttää 
ensisijaisesti vastaanottavia maita ja jonka avulla on tarkoitus saada aikaan tiettyjä 
taloudellisia (esimerkiksi kasvuun, innovointiin, talouden rakenteeseen ja palkkakehitykseen 
liittyviä) vaikutuksia vastaanottavassa maassa. Kyseessä on ammatista riippumaton strategia, 
joka sidotaan yleisiin, avoimiin perusteisiin tietoisen ja puolueettomasti perusteltavissa olevan 
erittäin pätevien työntekijöiden valitsemisen mahdollistamiseksi. Näiden ammattilaisten 
houkuttelemisessa ei ole kyse työvoiman puhtaasta hyväksikäytöstä. Kyse on kolmansien 
maiden kansalaisista, joilla on oma yksilöllinen elämäntarina ja oma sosiaalinen ja 
historiallinen ympäristö ja jotka haluavat muuttaa EU:hun työskentelyä varten. He eivät 
perusta päätöstään ainoastaan "koviin tekijöihin" (kuten palkkatasoon tai työoloihin) vaan 
ratkaisevassa määrin myös niin kutsuttuihin "pehmeisiin tekijöihin", kuten sosiaaliseen 
ympäristöön, vapaa-ajan tarjontaan ja elämänlaatuun. Tässä yhteydessä valmistelija korostaa, 
että maahanmuutto voi onnistua vain, jos jäsenvaltiot pitävät tehtävänään ja velvollisuutenaan 
kotouttaa maahan muuttaneet erittäin pätevät kolmansien maiden kansalaiset 
menestyksekkäästi vastaanottavaan yhteiskuntaan. 
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