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Šiuo pasiūlymu numatytos bendros Europos nuostatos teisėtos migracijos srityje. Jame 
kalbama apie trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos 
kvalifikacijos darbą sąlygas ir kriterijus. Taikant pagreitintą priėmimo tvarką trečiųjų šalių 
piliečiams planuojama suteikti leidimą apsigyventi („ES mėlynoji kortelė“), kuriuo jiems 
suteikiamos tam tikros socialinės ir ekonominės teisės, teisė judėti Europos viduje, o po tam 
tikro laikotarpio – ir palankesnės sąlygos atsivežti šeimą.  

Dar 2005 m., pateikiant Žaliąją knygą „Ekonominė migracija“1, buvo pradėtas išsamus 
konsultacijų procesas siekiant nustatyti būsimą migracijos valdymo metodą. 2005 m. 
viešojoje apklausoje buvo nustatyta, kad visuotinai pritariama bendrai ES ekonominės 
migracijos valdymo strategijai. Pateikdama „Teisėtos migracijos politikos planą“2, Europos 
Komisija pasiūlė priemonių paketą, kuriuo siekiama reglamentuoti tam tikrų kategorijų darbo 
imigrantų iš trečiųjų šalių priėmimo sąlygas ir tvarką. Europos Komisija nusprendė 
kiekvienam sektoriui taikyti skirtingą metodą ir 2007-2009 m. iš viso pateiks 5 pasiūlymus 
dėl direktyvų teisėtos migracijos srityje (pagrindų direktyva, aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai, sezoniniai darbuotojai, apmokami praktikantai, įmonių viduje perkeliami 
darbuotojai). 

Ekonominė imigracija – didelis iššūkis, kurį ES turi pasitikti vis labiau globalizuotame 
pasaulyje sustiprėjusiomis konkurencijos sąlygomis. Kaip matyti iš skaičių, aukštos 
kvalifikacijos darbuotojai ES iki šiol vertina kaip nepatrauklią. Dėl „geriausių ir protingiausių 
žmonių“, palyginti su tradicinėmis imigracijos šalimis – Jungtinėmis Valstijomis, Kanada 
arba Australija, ES konkuruoja prastai. Į ES atvyksta tik 5 proc. aukštos kvalifikacijos 
migrantų, o į Jungtines Valstijas arba Kanadą – apie 55 proc. Priešingai, ES priėmė 
daugiausia nekvalifikuotų darbuotojų iš Magrebo valstybių (87 proc.). Svarbi mažo ES, kaip 
imigracijos tikslo, patrauklumo priežastis – šiuo metu ES taikomos 27 skirtingos priėmimo 
sistemos, darbo imigrantams iš trečiųjų šalių labai apsunkinančios nevaržomą judėjimą iš 
vienos valstybės narės į kitą. Skirtingos valstybių narių nuostatos verčia konkuruoti pačias 
valstybes nares. Tik maždaug 10 valstybių narių turi specialias aukštos kvalifikacijos darbo 
imigrantų priėmimo sistemas, kitose tai apskritai nereglamentuojama arba nuostatos labai 
suskaidytos. Tik 6 ES valstybėse narėse taikomos specialios aukštos kvalifikacijos darbo 
imigrantų įdarbinimo programos.

Šiuo pasiūlymu siekiama atsižvelgti į tam tikrus ekonominius poreikius. Jau dabar kai kuriose 
valstybėse narėse trūksta specialistų, kurių ilgą laiką nebus galima kompensuoti tų valstybių 
narių arba visos ES darbuotojais. Kartu reikia atsižvelgti į sudėtingesnes ir jau ilgesnį laiką 
trunkančias ES tendencijas ir prisidėti prie demografinės problemos sprendimo. 

Svarbiausios pastabos

Pranešėja pabrėžia, kad reikia visapusiško ir nuoseklaus bendro Europos imigracijos politikos 
metodo, kuriuo būtų atsižvelgiama į vystymosi, užimtumo ir integracijos politikos aspektus. 

                                               
1 COM(2004)0811 galutinis, 2005 1 11.
2 COM(2005)0669 galutinis, 2005 12 21.
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Siekiant suvaldyti migracijos srautus į Europą ir jos viduje ir sumažinti neteisėtą migraciją 
reikia bendrų Europos nuostatų. Teisėtos migracijos perspektyvos ir pasiūlymai lemia tai, kad 
kilmės ir tranzito šalys tampa suinteresuotos bendra kova su neteisėta imigracija.

Todėl Komisijos pasiūlymas pagreitintomis ir lanksčiomis priėmimo procedūromis ir 
suteikiant palankias apsigyvenimo sąlygas padaryti ES patrauklesnę aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams iš trečiųjų šalių yra vertintinas labai teigiamai. Jau nuomonėje dėl Žaliosios 
knygos „Ekonominė migracija“ pranešėja pasisakė už tai, kad ekonominės migracijos srityje 
būtų sukurtos minimalios normos. Šis pasiūlymas nėra vien vidaus politikos dalykas, juo 
kartu padedama įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus. Siekdama tarptautiniu mastu išlikti 
konkurencinga ES ateityje privalo bandyti į Europą pritraukti aukštos kvalifikacijos asmenis ir 
padaryti Europą jiems įdomią. Siekiant šio tikslo lemiamą poveikį turi greitos ir 
nebiurokratiškos priėmimo procedūros ir bendrai apibrėžta galimybė patekti į 27 skirtingas ES 
darbo rinkas. Tik taip ES gali veiksmingai konkuruoti tarptautiniu mastu. Bendrais kriterijais 
grindžiama sistema bus aiškus ženklas trečiųjų šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kad 
ES rimtai suinteresuota atitinkamų valstybių narių darbo rinkose panaudoti ir ilgesniam 
laikotarpiui Europos Sąjungoje įdarbinti trečiųjų šalių specialistus. Verbuodama aukštos 
kvalifikacijos specialistus ES kartu stiprina ir savo pačios konkurencingumą ir didina savo 
ekonomikos augimą. 

Vis dėlto pranešėja tvirtai pabrėžia, kad imigracija siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą 
nėra ilgalaikis ekonominių problemų arba demografinės problemos sprendimas. Aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų priėmimas gali tik trumpą laiką padėti jas spręsti. Vidutiniu ir ilgu 
laikotarpiu valstybės narės turi imtis kitų užimtumo, ekonominės ir šeimos politikos 
priemonių, kad būtų galima reaguoti į dabartines ir būsimas ES tendencijas. 

Pranešėja pabrėžia, kad ekonominė migracija daro svarbią įtaką atitinkamoms nacionalinėms 
valstybių narių darbo rinkoms. Todėl valstybėms narėms turi būti ir toliau palikta teisė 
nustatyti imigrantų skaičių. Turi būti laikomasi subsidiarumo principo, kadangi Europos 
lygmeniu nėra europinės darbo rinkos, bendrų socialinių, pensijų sistemų ir suderintų 
sveikatos draudimo sistemų. Padėtis valstybių narių darbo rinkose struktūros požiūriu labai 
įvairi, todėl ekonominė imigracija turi būti orientuota į valstybių narių darbo rinkų poreikius. 
Sprendimas dėl specialistų iš trečiųjų šalių skaičiaus ir reikiamos jų kvalifikacijos gali būti 
priimamas tik pagal poreikius, todėl jį reikia priimti vietos lygmeniu. Pranešėja pabrėžia, kad 
pasiūlyme dėl direktyvos valstybėms narėms turi būti suteikta pakankamai laisvės nustatyti 
nacionalinę darbo rinkos politiką. ES valstybėms narėms ir toliau turėtų būti palikta 
kompetencija savo vidaus nuostatomis nustatyti palankesnes sąlygas patekti į jų darbo rinką. 

Aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracija iš trečiųjų šalių gali vykti tik griežtai laikantis 
Bendrijos pirmenybės principo. Kaip papildoma priemonė ši imigracija valstybių narių darbo 
rinkoms naudinga tada, kai specialistų į tam tikrą darbo vietą paklausos negalima patenkinti 
nei įdarbinant ES piliečius, nei renkantis iš 18,5 mln. teisėtai ES gyvenančių trečiųjų šalių 
piliečių. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad naujųjų valstybių narių ES piliečiams, kurių laisvas 
judėjimas kol kas apribotas tam tikromis pereinamosiomis nuostatomis, negali būti sudarytos 
blogesnės sąlygos patekti į darbo rinką negu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų 
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šalių. Migracija negalima pakeisti valstybės narės vidaus darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo. Reikia rasti abiejų priemonių pusiausvyrą. Reikia atsižvelgti ir į priimančiosios šalies 
sugebėjimą darbuotojus priimti ir integruoti. Kai kurios šalys, įskaitant Vokietiją, dar anaiptol 
nepatenkino integracijos poreikio, atsiradusio dėl septintojo, aštuntojo ir devintojo 
dešimtmečio imigracijos. Kalbama apie trečiųjų šalių piliečius, jau daugelį metų ar net 
dešimtmečių gyvenančius ES, bet vis dar nepakankamai integruotus. 

Pasiūlyme dėl direktyvos pateikiama „ES mėlynosios kortelės“ koncepcija yra daugiausia 
priimančiosioms valstybėms naudinga priemonė, kuria planuojama padaryti tam tikrą 
ekonominį poveikį priimančiojoje šalyje (pvz., ekonomikos augimui, naujovėms, ekonomikos 
struktūrai, atlyginimų dydžiui). Kalbama apie koncepciją, nepriklausomą nuo profesijos ir 
susietą su visuotiniais, viešais kriterijais, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų 
šalių būtų galima rinktis sąmoningai ir objektyviai. Verbuojant šiuos specialistus aktualu ne 
vien darbo jėgos panaudojimas. Kiekvienas į ES dirbti atvykstantis trečiosios šalies pilietis 
turi ir savo individualią gyvenimo istoriją, socialinę ir istorinę aplinką. Jie sprendimus priima 
remdamiesi ne vien pagrindiniais veiksniais (atlyginimo dydžiu, darbo sąlygomis), bet ir 
šalutiniais veiksniais – socialine aplinka, laisvalaikio galimybėmis, gyvenimo kokybe. Todėl 
pranešėja pabrėžia, kad imigracija gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei valstybės narės laikys 
savo užduotimi ir pareiga iš trečiųjų šalių imigravusius aukštos kvalifikacijos piliečius 
sėkmingai integruoti į priimančios valstybės visuomenę. 
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