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A benyújtott javaslattal közös európai rendelkezéseket állapítanak meg a legális bevándorlás 
területén. Ebben az esetben a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának kritériumairól és 
feltételeiről van szó. Gyorsított befogadási eljárás keretében a harmadik országbeli 
állampolgároknak tartózkodási engedélyt („EU kék kártya”) adnak, amely számukra számos
gazdasági és szociális jogot biztosít, bizonyos várokozási idő elteltével Európán belül 
lehetővé teszi a mobilitást, valamint a családegyesítés tekintetében kedvezőbb feltételeket 
biztosít.

Már a gazdasági migrációról szóló zöld könyv1 2005. évi benyújtásával egy széles körű 
konzultációs folyamatot indítottak el azzal a céllal, hogy megállapítsák a gazdasági migráció 
kezeléséhez kapcsolódó jövőbeni megközelítést. A 2005-ös nyilvános meghallgatás 
eredménye a gazdasági migrációra vonatkozó közös európai stratégia nagyarányú támogatása 
volt. A legális bevándorlásról szóló politikai tervvel2 az Európai Bizottság egy olyan 
intézkedéscsomagot javasolt, amely a harmadik országokból származó migráns 
munkavállalók bizonyos kategóriáira vonatkozó belépési feltételeket és befogadási eljárásokat 
szabályozza. Az Európai Bizottság egy ágazatspecifikus megközelítésről határozott, valamint
2007 és 2009 között összesen 5 irányelvre irányuló javaslatot nyújt be a legális bevándorlás 
témakörében (keretirányelv, magasan képzett munkaerő, idénymunkások, fizetett 
gyakornokok, társaságon belül áthelyezett személyek). 

A gazdasági okokra visszavezethető bevándorlás nagy kihívást jelent, amellyel az EU-nak egy 
egyre jobban globalizálódó világban és egyre élesedő versenyfeltételek mellett kell
szembenéznie. Az EU-t a magasan képzett szakemberek továbbra sem tekintik vonzónak, 
amit a számok is egyértelműen igazolnak. Az EU a „legjobb és legokosabb fejekért” folyatott 
versenyben – összehasonlítva a klasszikus bevándorlási országokkal, mint az Egyesült 
Államok, Kanada vagy Ausztrália – viszonylag le van maradva. A magasan képzett 
bevándorlóknak csak kb. az 5%-a jön az EU-ba, míg kb. 55%-uk az Egyesült Királyság vagy 
Kanada mellett dönt. Ezzel ellentétben az EU fogadta be a legtöbb képzetlen munkavállalót a
Maghreb-országokból (87%). Annak elsődleges oka, hogy az EU bevándorlási országként
miért tűnik kevésbé vonzónak, az, hogy az EU-ban jelenleg 27 különböző befogadási rendszer 
létezik, ami a harmadik országokból származó lehetséges migráns munkavállalók számára 
jelentősen megnehezíti tagállamok közötti problémamentes mozgást. A tagállamonként eltérő 
szabályok már maguk a tagállamok között is versenyt teremtenek. Csak mintegy 10 
tagállamban működik a magasan képzett migráns munkavállalók befogadására irányuló külön 
rendszer, a többi tagállam viszont részben semmilyen vagy csak nagyon korlátozott 
szabályozással rendelkezik. Csupán 6 uniós tagállamban állnak rendelkezésre különleges 
programok a magasan képzett migráns munkavállalók foglalkoztatására.

A benyújtott javaslatnak figyelembe kell vennie bizonyos gazdasági szükségszerűségeket. 
Néhány tagállam már most is szakemberhiánnyal küzd, és ez hosszú távon már nem pótolható 
hazai vagy EU-s munkaerővel. Ugyanakkor az EU-ban mélyebbre ható és tartósabb 
fejleményekkel kell számolni, továbbá a demográfiai problémák tekintetében is megoldással

                                               
1 COM(2004)0811 végleges, 2005.1.11.
2 COM(2005)0669 végleges, 2005.12.21.
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kell szolgálni. 

Alapvető észrevételek

Az előadó hangsúlyozza, hogy az európai bevándorlási politikában egy olyan átfogó, 
összefüggő és egységes megközelítésre van szükség, amely a fejlődési, foglalkoztatási és 
integrációs politikai szempontokat egyaránt figyelembe veszi. Közös európai szabályozásra 
van szükség az Európába irányuló és az Európán belüli migrációs áramlások kezeléséhez, 
valamint az illegális bevándorlás megakadályozásához. A legális bevándorlással kapcsolatos 
kilátások és lehetőségek azt eredményezik, hogy a származási és tranzitországok szintén 
érdekeltek lesznek az illegális bevándorlás közös leküzdésében.

Ezért kifejezetten üdvözlendő a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az EU-t gyorsított és 
rugalmasabb befogadási eljárásokkal, valamint kedvezőbb tartózkodási feltételek 
biztosításával vonzóbbá tegyék a harmadik országokból származó, magasan képzett 
munkavállalók számára. Az előadó már a gazdasági migrációról szóló zöld könyvre irányuló
véleményében is szorgalmazta, hogy a gazdasági migráció tekintetében dolgozzanak ki 
minimumszabályokat. A benyújtott javaslat ugyanakkor nem csak belső politikai 
vonatkozással bír, hanem hozzájárul a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításához 
is. Annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a nemzetközi versennyel, az EU-nak a 
jövőben meg kell próbálnia magasan képzett szakemberek csábítani Európába, illetve Európát 
érdekessé tenni e személyek számára. E szempontból döntő tényező, hogy gyors és 
bürokráciamentes befogadási eljárást, valamint az EU mind a 27 különböző munkaerőpiacára 
való belépés tekintetében közös és egységes fogalmakat alkalmazzanak. Csak így képes az 
EU a nemzetközi versennyel lépést tartani. A közös kritériumokon alapuló rendszer 
egyértelmű jelzés a harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalók 
számára, hogy az EU-nak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a harmadik országokból 
származó szakembereket bármely tagállam nemzeti munkaerőpiacán alkalmazza, illetve az 
EU-ban hosszú távon foglalkoztassa. Ezzel egyidejűleg a magasan képzett szakemberek 
felvételével az EU hozzájárul saját versenyképességének javításához és gazdasági 
növekedésének fokozásához. 

Az előadó nyomatékosan hangsúlyozza azonban, hogy a magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás céljából való bevándorlás hosszú távon nem jelent megoldást a gazdasági, 
illetve a demográfiai problémákra. A magasan képzett munkavállalók befogadása csupán 
rövid távon biztosíthat megoldást e problémákra. Közép- és hosszú távon a tagállamoknak 
további intézkedéseket kell hozniuk a foglalkoztatás-, a gazdaság- és a családpolitika területén 
annak érdekében, hogy az EU-ban most és a jövőben pozitív változások menjenek végbe. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a gazdasági migráció alapvetően hatást gyakorol az érintett 
tagállamok nemzeti munkaerőpiacaira. A tagállamoknak ezért a továbbiakban is joguk, hogy 
számszerűen meghatározzák a bevándorlás mértékét. Biztosítani kell szubszidiaritás elvét, 
mivel európai szinten nem létezik európai munkaerőpiac, egységes társadalombiztosítási 
rendszer, közös nyugdíjrendszer, sem pedig összehangolt betegbiztosítási rendszer. A nemzeti 
munkaerőpiacok helyzete struktúrájukat tekintve gyökeresen különbözik, ezért a gazdasági 
migrációnak a nemzeti munkaerőpiacok mindenkori igényeihez kell igazodnia. A harmadik 
országokból származó szakemberek számával és szükséges képesítésével kapcsolatos döntést 
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kizárólag a szükségnek megfelelően, következésképpen helyi szinten lehet meghozni. Az 
előadó hangsúlyozza, hogy az irányelvre irányuló javaslatnak a tagállamok részére kellő 
mértékű rugalmasságot kell biztosítania a nemzeti munkaerő-piaci politika kialakítása 
tekintetében. Az uniós tagállamoknak továbbra is biztosítani kell azt a hatáskört, hogy
nemzeti jogszabályaikon belül kedvezőbb szabályokat irányozzanak elő a nemzeti 
munkaerőpiacukra való belépés tekintetében. 

A harmadik országokból származó, magasan képzett munkavállalók bevándorlására csak a 
közösségi preferencia elvének szigorú betartása mellett kerülhet sor. A nemzeti munkaerő-
piaci stratégiákhoz kapcsolódó további intézkedésként ennek csak akkor van értelme és 
haszna, ha egy munkakör tekintetében a szakemberek iránti kereslet sem az EU polgáraival, 
sem pedig az EU-ban törvényesen tartózkodó, kb. 18,5 millió harmadik országbeli 
állampolgár egyikével sem elégíthető ki. Figyelembe kell venni, hogy az új tagállamokból 
származó uniós polgárokat – akiknek a szabad mozgása bizonyos átmeneti rendelkezések 
miatt még igen korlátozott – nem szabad hátrányosan megkülönböztetni a harmadik 
országokból származó, magasan képzett munkavállalókkal szemben a munkaerőpiacra való 
belépés tekintetében. A tagállamok saját munkavállalóinak oktatása és továbbképzése nem 
helyettesíthető a migrációval, sokkal inkább törekedni kell a két intézkedéstípus közötti 
ésszerű egyensúly megteremtésére. Ennek során a befogadó ország befogadási és integrációs 
képességét is figyelembe kell venni. Néhány országban – köztük Németországban – fennáll az 
integráció igénye, amelyet a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas évek bevándorlási hullámai 
keltettek életre, és még mindig nem sikerült megoldani. Ezekben az esetekben olyan harmadik 
országbeli állampolgárokról van szó, akik már több éve, illetve évtizede az EU-ban élnek, 
azonban még minden nem integrálódtak teljes egészében.

Az irányelvre irányuló javaslatban felvetett elképzelés, azaz az „EU kék kártya” egy olyan 
eszköz, amely elsődlegesen a befogadó államok számára hasznos, valamint a befogadó 
országokban meghatározott gazdasági hatások elérését célozza (pl. a növekedés, az innováció, 
a gazdasági szerkezet, a bérfejlesztés tekintetében). Ez egy szakmától független koncepció, 
amely általános, nyílt kritériumokon nyugszik, lehetővé téve ezáltal a harmadik országokból 
származó, magasan képzett munkaerő tudatos és objektíven ellenőrizhető kiválasztását. E 
szakemberek felvételénél azonban nem pusztán a munkaerő hasznosításáról van szó. Ezek a 
szakemberek egyedi élettörténettel, saját szociális és történelmi háttérrel rendelkező,
harmadik országbeli állampolgárok, akik egy meghatározott foglalkozás gyakorlása céljából 
kívánnak bevándorolni az EU-ba. Ennek során nem csak a „kemény tényezőktől” (mint pl. 
jövedelemszint, munkafeltételek) teszik függővé döntésüket, hanem döntésükben jelenetős 
szerepet játszanak az úgynevezett „puha tényezők” is, mint a szociális háttér, szabadidős 
lehetőségek, életminőség. Ezzel összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a bevándorlás 
csak akkor lehet sikeres, ha a tagállamok általuk megoldandó feladatként és kötelességükként 
tekintenek arra, hogy a bevándorolt, magasan képzett, harmadik országbeli állampolgárokat
sikeresen integrálják a befogadó társadalomba.
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