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Przedmiotowy wniosek określa wspólne przepisy europejskie w zakresie legalnej migracji. 
Chodzi przy tym o kryteria i warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W ramach przyspieszonej 
procedury przyjmowania obywatele krajów trzecich powinni otrzymać dokument pobytowy 
(„błękitną kartę UE”), który przyznaje im szereg praw społeczno-gospodarczych, prawo do 
mobilności wewnątrzeuropejskiej po określonym czasie oczekiwania, jak również 
korzystniejsze warunki w zakresie łączenia rodzin.

Przedstawienie zielonej księgi w sprawie migracji ekonomicznej w 2005 r.1 zainaugurowało 
szeroki proces konsultacji w celu określenia przyszłego podejścia do sterowania migracją 
ekonomiczną. Wynikiem publicznego przesłuchania w 2005 r. było szerokie poparcie dla 
wspólnej strategii UE w zakresie migracji ekonomicznej. W dokumencie zatytułowanym 
„Plan polityki w zakresie legalnej migracji”2 Komisja Europejska zaproponowała pakiet 
środków regulujących warunki wjazdu oraz procedurę przyjmowania dla określonych 
kategorii migrantów zarobkowych z krajów trzecich. Komisja Europejska postanowiła 
przyjąć podejście sektorowe i zamierza w latach 2007-2009 przedstawić ogółem pięć 
wniosków dotyczących dyrektyw w obszarze legalnej migracji (dyrektywa ramowa, wysoko 
wykwalifikowani pracownicy, pracownicy sezonowi, stażyści pobierający wynagrodzenie 
oraz pracownicy przenoszeni w ramach jednego przedsiębiorstwa).

Migracja z przyczyn ekonomicznych stanowi ogromne wyzwanie, któremu UE musi stawić 
czoła w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, w którym panują coraz ostrzejsze warunki 
konkurencji. UE wciąż nie jest postrzegana przez wysoko wykwalifikowanych pracowników 
jako atrakcyjna, co wyraźnie pokazują liczby. W porównaniu z krajami stanowiącymi 
tradycyjnie cel migracji, takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, UE wypada 
blado w walce o najlepsze i najmądrzejsze umysły. Do UE przybywa zaledwie około 5% 
wysoko wykwalifikowanych migrantów, podczas gdy Stany Zjednoczone lub Kanadę 
wybiera 55% z nich. UE przyjęła natomiast najwięcej niewykwalifikowanych pracowników 
z krajów Maghrebu (87%). Główną przyczyną niskiej atrakcyjności UE jako celu migracji jest 
istnienie 27 różnych systemów przyjmowania migrantów w UE, co znacznie utrudnia 
potencjalnym migrantom ekonomicznym z krajów trzecich bezproblemowe przemieszczanie 
się z jednego państwa do drugiego. Odmienność uregulowań w państwach członkowskich 
prowadzi do konkurencji między tymi państwami. Tylko około 10 państw członkowskich 
posiada specjalne systemy przyjmowania wysoko wykwalifikowanych migrantów, natomiast 
w pozostałych państwach członkowskich przepisy w tym względzie są wybiórcze lub nie ma 
ich w ogóle. Zaledwie w 6 państwach członkowskich UE istnieją specjalne programy 
zatrudniania wysoko wykwalifikowanych migrantów.

Przedmiotowy wniosek ma na celu realizację określonych potrzeb gospodarczych. Już dziś 
w niektórych państwach członkowskich mamy do czynienia z brakiem wykwalifikowanych 
pracowników – problemem, któremu na dłuższą metę nie da się zaradzić opierając się 
wyłącznie na pracownikach krajowych lub pracownikach z innych państw UE. Jednocześnie 
należy uwzględnić poważniejsze i bardziej długotrwałe problemy w UE oraz przyczynić się 
do rozwiązania problemu demograficznego. 

Uwagi ogólne
                                               
1 COM(2004)0811 wersja ostateczna z 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 wersja ostateczna z 21.12.2005.
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Sprawozdawczyni podkreśla konieczność zastosowania kompleksowego i spójnego podejścia 
ogólnego do europejskiej polityki migracyjnej, uwzględniającego zarówno aspekty rozwoju 
i zatrudnienia, jak również kwestie integracyjno-polityczne. Wspólne przepisy europejskie są 
konieczne, aby sterować przepływami migracyjnymi do Europy i wewnątrz jej, a także aby 
ograniczyć nielegalną imigrację. Perspektywy i możliwości legalnej migracji prowadzą do 
tego, że kraje pochodzenia i kraje tranzytowe mają wspólny interes we wspólnym zwalczaniu 
nielegalnej imigracji.

Wniosek Komisji, zwiększający atrakcyjność UE dla wysoko wykwalifikowanych 
pracowników z krajów trzecich poprzez przyspieszoną i elastyczną procedurę przyjmowania 
oraz zapewnienie korzystnych warunków pobytowych, jest zatem witany z zadowoleniem. 
Już w swoim stanowisku w sprawie zielonej księgi dotyczącej migracji ekonomicznej 
sprawozdawczyni opowiedziała się za opracowaniem minimalnych norm w zakresie migracji 
ekonomicznej. Przedmiotowy wniosek nie odnosi się jedynie do zagadnień polityki 
wewnętrznej, lecz przyczynia się również do realizacji celów strategii lizbońskiej. Aby 
pozostać konkurencyjną na poziomie światowym, UE musi w przyszłości spróbować 
pozyskać dla Europy osoby wysoko wykwalifikowane oraz sprawić, by Europa była dla tych 
osób ciekawa. Decydującą rolę odgrywa w tym względzie szybka i pozbawiona obciążeń 
biurokratycznych procedura przyjmowania, jak również jednoznaczne definicje dotyczące 
dostępu do 27 różnych rynków pracy w UE. Jedynie w ten sposób UE może pozostać 
konkurencyjna na poziomie światowym. System oparty na wspólnych kryteriach stanowiłby 
jasny sygnał dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, że UE jest 
poważnie zainteresowana tym, aby przyjmować specjalistów z krajów trzecich na 
odpowiednich krajowych rynkach pracy państw członkowskich oraz zatrudniać ich w UE na 
dłuższy okres. Przyciągając wysoko wykwalifikowanych pracowników, UE przyczynia się do 
zwiększenia swojej konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego.

Sprawozdawczyni podkreśla jednak wyraźnie, że zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych 
imigrantów nie może stanowić długofalowego rozwiązania problemów gospodarczych lub 
demograficznych. Przyjmowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników może jedynie 
przyczynić się do tymczasowego rozwiązania tych kwestii. W średnim i długim okresie 
państwa członkowskie muszą podjąć dalsze działania w zakresie polityki zatrudnienia, 
polityki gospodarczej oraz polityki rodzinnej, aby sprostać aktualnym i przyszłym 
wyzwaniom w UE.

Sprawozdawczyni podkreśla, że migracja ekonomiczna ma realny wpływ na krajowe rynki 
pracy państw członkowskich. Dlatego państwa członkowskie muszą nadal mieć prawo 
określania liczby przyjmowanych imigrantów. Należy zagwarantować przestrzeganie zasady 
pomocniczości, ponieważ na poziomie europejskim nie istnieje wspólny rynek pracy, nie ma 
jednolitego systemu opieki społecznej, brak jest wspólnego systemu emerytalno-rentowego, 
ani też nie ma zharmonizowanych systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Sytuacja na 
krajowych rynkach pracy jest całkowicie od siebie różna pod względem struktury, dlatego 
migracja ekonomiczna musi uwzględniać odpowiednie wymogi krajowych rynków pracy. 
Decyzja o liczbie specjalistów z krajów trzecich oraz potrzebnych kwalifikacjach może być 
podjęta jedynie w zgodzie z zapotrzebowaniem, a zatem w danym kraju. Sprawozdawczyni 
podkreśla, że wniosek dotyczący dyrektywy musi zapewniać państwom członkowskim 
wystarczający stopień elastyczności w odniesieniu do prowadzenia krajowej polityki 
dotyczącej rynku pracy. Państwa członkowskie UE powinny również nadal posiadać 
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kompetencje w zakresie przewidywania w przepisach krajowych korzystniejszych 
uregulowań w zakresie dostępu do krajowego rynku pracy.

Napływ wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich może mieć miejsce 
tylko przy ścisłym przestrzeganiu zasady preferencji wspólnotowej. Jako środek dodatkowy 
do krajowych strategii dotyczących rynku pracy jest on sensowny i pożyteczny wówczas, 
kiedy popyt na specjalistów na dane miejsce pracy nie może zostać zaspokojony ani przez 
obywateli UE, ani przez żadnego z 18,5 miliona obywateli państw trzecich legalnie 
przebywających w UE. Należy również zwrócić uwagę, że obywatele UE z nowych państw 
członkowskich, których swoboda przemieszczania się ograniczona jest nadal przez pewne 
przepisy przejściowe, nie mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż wysoko wykwalifikowani 
pracownicy z krajów trzecich pod względem dostępu do rynku pracy. Migracja nie może 
zastępować w państwach członkowskich kształcenia i szkolenia własnych pracowników, 
należy raczej osiągnąć rozsądną równowagę między oboma środkami. Należy przy tym 
również wziąć pod uwagę zdolność danego państwa przyjmującego do przyjmowania 
i integracji migrantów. Niektóre kraje, w tym Niemcy, nie poradziły sobie jeszcze z potrzebą 
integracji, jaka powstała wskutek napływu imigrantów w latach sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Chodzi przy tym o obywateli krajów trzecich, którzy 
mieszkają w UE od wielu lat, a nawet dziesiątków lat, a którzy nadal nie są w pełni 
zintegrowani.

„Błękitna karta UE”, proponowana w przedmiotowym wniosku dotyczącym dyrektywy, jest 
instrumentem korzystnym przede wszystkim dla państw przyjmujących, za pomocą którego 
powinno się osiągnąć określone efekty ekonomiczne w kraju przyjmującym (np. 
w odniesieniu do wzrostu, innowacji, struktury gospodarki, płac). Chodzi tu o koncepcję 
niezależną od zatrudnienia, opartą na ogólnych, otwartych kryteriach, aby umożliwić 
świadomy i obiektywnie sprawdzalny wybór wysoko wykwalifikowanych pracowników z 
krajów trzecich. Przyciąganie tych specjalistów nie ma na celu wykorzystania siły roboczej. 
Mamy tu do czynienia z obywatelami państw trzecich posiadającymi indywidualną historię 
własnego życia, własne środowisko historyczno-społeczne, którzy chcą emigrować do UE, 
aby wykonywać swój zawód. Dlatego uzależniają oni swoją decyzję nie tylko i wyłącznie od 
„czynników twardych” (jak np. wysokość płac, warunki pracy), lecz również w znacznym 
stopniu od tzw. „czynników miękkich”, takich jak środowisko społeczne, możliwości 
spędzania czasu wolnego czy jakość życia. W tym kontekście sprawozdawczyni podkreśla, że 
imigracja może zakończyć się sukcesem tylko wówczas, gdy państwa członkowskie postawią 
sobie za cel i obowiązek skuteczną integrację przybyłych wysoko wykwalifikowanych 
obywateli państw trzecich ze społeczeństwem państwa przyjmującego.
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