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Šis priekšlikums paredz vienotu kārtību legālās migrācijas jomā, proti, kritērijus un 
nosacījumus, kas regulē trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanu augsti 
kvalificētas nodarbinātības nolūkos. Īstenojot operatīvu uzņemšanas procedūru, trešo valstu 
valstspiederīgiem izsniedz uzturēšanās atļauju („ES Zilo karti”), kas viņiem piešķir noteiktas 
sociāli ekonomiskas tiesības, pēc noteikta laika mobilitāti Eiropas teritorijā, kā arī izdevīgākus 
ģimenes atkalapvienošanās nosacījumus.  

Ar Zaļo grāmatu par Kopienas pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldīšanai 2005. gadā1 tika 
uzsākts apspriešanās process, lai noteiktu turpmāku pieeju ekonomiskās migrācijas procesa 
pārvaldībai. 2005. gada sabiedriskā apspriešanās liecināja, ka tiek atbalstīta ES vispārēja 
ekonomiskās migrācijas stratēģija. „Legālas migrācijas politikas plānā”2 Eiropas Komisija 
paredzēja pasākumus, kas regulētu noteiktas kategorijas trešo valstu migrējošā darbaspēka 
uzņemšanas nosacījumus un procedūru. Eiropas Komisija izšķīrās par labu nozaru pieejai un 
laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam ir paredzējusi iesniegt piecus direktīvu priekšlikumus 
par legālo migrāciju (pamatdirektīva, augsti kvalificēti darba ņēmēji, sezonas strādnieki, 
algoti praktikanti un uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki). 

Imigrācija ekonomisku apstākļu dēļ ir izaicinājums ES, ar kuru tai būs jātiek galā apstākļos, 
kad pasaulē pastiprinās globalizācija un pieaug konkurence. Cipari rāda, ka augsti 
kvalificētiem speciālistiem ES nešķiet pievilcīga. Konkurencē par „labākajām un gudrākajām 
galvām“, salīdzinot ar klasiskajām imigrācijas valstīm ASV, Kanādu vai Austrāliju, ES zaudē. 
Tikai 5 % augsti kvalificētā darbaspēka ierodas Eiropā, bet par labu ASV vai Kanādai izšķiras 
55 %. Turpretim ES ir galvenais galamērķis mazkvalificētajiem darba ņēmējiem no Magribas 
valstīm (87 % šādu imigrantu). ES pievilcību mazina tas, ka pašlaik potenciālajam trešo valstu 
migrējošam darbaspēkam jāsaskaras ar 27 dažādām uzņemšanas sistēmām, kas ievērojami 
apgrūtina iespēju brīvi pārvietoties no vienas valsts uz citu. Atšķirīgie uzņemšanas noteikumi 
veicina konkurenci dalībvalstu starpā. Apmēram desmit dalībvalstīs ir izstrādāta īpaša kārtība 
augsti kvalificēta migrējošā darbaspēka uzņemšanai, pārējās dalībvalstīs noteikumi ir 
izstrādāti daļēji vai to nav vispār. Tikai sešās ES dalībvalstīs ir īpaša programma augsti 
kvalificēta migrējošā darbaspēka nodarbināšanai.

Šī priekšlikuma mērķis ir ņemt vērā noteiktas ekonomiskas vajadzības. Dažās dalībvalstīs jau 
šobrīd ir kvalificēta darbaspēka trūkums, kuru ilgākā laika posmā nevar vairs kompensēt ar 
vietējo vai ES darbaspēku. Turklāt ir jāņem vērā arī ES ilglaicīgas attīstības procesi, kā arī 
jāveicina demogrāfisko problēmu risināšana. 

Komentāri

Referente uzsver, ka ir nepieciešama vispusīga un saskaņota Eiropas imigrācijas politikas 
pieeja, kurā tiktu ņemti vērā attīstības, nodarbinātības, kā arī integrācijas politikas aspekti. Lai 
nodrošinātu efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību gan virzienā uz Eiropu, gan tās iekšienē un 
mazinātu nelegālo migrāciju, ir jāvienojas par kopīgiem ES noteikumiem. Ņemot vērā legālas 
migrācijas perspektīvu un iespējas, izcelsmes un tranzītvalstis būtu ieinteresētas kopīgi 
apkarot nelegālo imigrāciju.

                                               
1 COM(2004)0811 galīgā redakcija, 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 galīgā redakcija, 21.12.2005.
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Komisijas ierosinājums izveidot operatīvu un elastīgu uzņemšanas procedūru un nodrošināt 
pievilcīgus uzturēšanās apstākļus, kas labvēlīgi ietekmētu augsti kvalificēta darbaspēka 
interesi par ES, vērtējams ļoti atzinīgi. Jau atzinumā par Zaļo grāmatu par Kopienas pieeju 
ekonomiskās migrācijas pārvaldīšanai referente iestājās par saistošu standartu izstrādi 
ekonomiskās migrācijas jomā. Šis priekšlikums vienlaikus sniedz ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijas mērķu īstenošanā. Lai ES būtu starptautiski konkurētspējīga, tai jācenšas piesaistīt 
augsti kvalificētus cilvēkus, padarot Eiropu šai cilvēku grupai pievilcīgu. Šim nolūkam ir 
nepieciešama operatīva un elastīga uzņemšanas procedūra, kā arī vienoti ES līmeņa 
uzņemšanas nosacījumi, kas būtu spēkā visos 27 dalībvalstu atšķirīgajos darba tirgos. Tikai tā 
ES var būt starptautiski konkurētspējīga. Sistēma, kurā vadās pēc vienotiem kritērijiem, ir 
skaidrs signāls augsti kvalificētiem darba ņēmējiem no trešām valstīm, ka ES ir patiesi 
ieinteresēta dalībvalstu darba tirgiem piesaistīt un ilgtermiņā nodarbināt trešo valstu 
speciālistus. Piesaistot augsti kvalificētus speciālistus, ES stiprina savu konkurētspēju un 
ekonomisko izaugsmi. 

Referente tomēr uzsver, ka ieceļošana augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos nevar būt 
ekonomisko problēmu ilgtermiņa risinājums. Augsti kvalificētu darba ņēmēju uzņemšana ir 
īslaicīgs šīs problēmas risinājums. Vidējā un ilgtermiņā dalībvalstīm jāveic pasākumi 
nodarbinātības, ekonomikas un ģimenes politikas jomā, ņemot vērā ES aktuālās un nākotnes 
tendences. 

Referente uzsver, ka ekonomiskā migrācija ietekmē dalībvalstu darba tirgus, tāpēc 
dalībvalstīm arī turpmāk jāsaglabā tiesības, noteikt tās apjomu. Jāsaglabā subsidiaritātes 
princips, jo Eiropas līmenī nav Eiropas darba tirgus, nav vienotas saskaņotas sociālās 
sistēmas, nav vienotas pensiju shēmas un saskaņotas veselības apdrošināšanas sistēmas. 
Valstu darba tirgu struktūra ir ļoti atšķirīga, tāpēc ekonomiska rakstura migrācijas jautājumā 
jāvadās pēc attiecīgās valsts darba tirgus vajadzībām. Lēmumu par trešo valstu speciālistu 
skaitu un nepieciešamo kvalifikāciju var pieņem tikai saskaņā ar pieprasījumu, proti katrā 
valstī uz vietas. Referente uzsver, ka direktīvas priekšlikumā jānodrošina dalībvalstīm elastība 
attiecībā uz darba tirgus politikas veidošanu. ES dalībvalstīm arī turpmāk jāsaglabā tiesības 
valstu tiesību aktos paredzēt izdevīgākus noteikumus, kas regulē piekļuvi valsts darba tirgum. 

Trešo valstu augsti kvalificēto darba ņēmēju migrācijas procesā strikti jāievēro Kopienas 
priekšrocības princips. Migrācija ir lietderīga un pamatota kā valsts darba tirgus stratēģijas 
papildus pasākums, ja kādas darba vietas pieprasījumu pēc kvalificētā speciālista nevar 
apmierināt ne ar ES pilsoņu, ne apmēram 18,5 miljoniem trešo valstu valstspiederīgo, kas 
likumīgi uzturas ES, resursiem. Jāņem vērā, ka ES dalībvalstu pilsoņi, kuru tiesības brīvi 
pārvietoties ir ierobežotas saskaņā ar pārejas režīma noteikumiem, attiecībā uz piekļuvi darba 
tirgum nedrīkst būt nelabvēlīgākā situācijā kā trešo valstu augsti kvalificēti darba ņēmēji. 
Migrācija nedrīkst aizstāt valsts vietējā darbaspēka apmācības un kvalifikācijas celšanas 
pasākumus, starp tiem ir jāatrod saprātīgs līdzsvars. Turklāt ir jāņem vērā uzņēmējvalsts 
integrācijas spēja. Dažas valstis, tai skaitā Vācija, vēl nav atrasinājušas integrācijas 
problēmas, kas saistītas ar sešdesmito, septiņdesmito un astoņdesmito gadu imigrāciju. Pie 
tam runa ir par trešo valstu valstspiederīgiem, kas jau vairākus gadus vai pat gadu desmitus 
dzīvo ES, bet aizvien vēl nav pilnībā integrējušies. 

Direktīvas priekšlikumā ierosinātā „ES Zilās kartes” koncepcija ir instruments, kas 
galvenokārt kalpo uzņēmējvalsts interesēm un tiek izmantots, lai panāktu noteiktu 
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ekonomisku efektu (piemēram, attiecībā uz izaugsmi, inovācijām, ekonomikas struktūru, 
atalgojuma attīstību). Tā ir koncepcija, kuras pamatā ir vispārēji un atklāti kritēriji, ar mērķi 
nodrošināt apzinātu un objektīvi pārbaudāmu trešo valstu augsti kvalificēta darbaspēka izvēli.
Pieņemot šos speciālistus darbā, runa nav tikai par darbaspēka izmantošanu. Tie ir trešo valstu 
valstspiederīgie, katrs ar savu dzīvesstāstu, sociālo un vēsturisko vidi, kas vēlas ieceļot ES 
nodarbinātības nolūkos. Turklāt lēmumu viņi pieņem, vadoties ne vien pēc objektīviem 
faktoriem (piemēram, atalgojuma līmenis, darba apstākļi), bet lielā mērā arī pēc subjektīviem 
faktoriem, piemēram, sociālā vide, brīvā laika pavadīšanas iespējas, dzīves kvalitāte. Tāpēc 
referente uzsver, ka imigrācija būs veiksmīga, ja dalībvalstis uzskatīs par savu pienākumu 
rūpēties par augsti kvalificēto trešo valstu valstspiederīgo veiksmīgu integrāciju 
uzņēmējvalstī.
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