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Týmto návrhom sa stanovujú spoločné európske pravidlá v oblasti legálnej migrácie. Ide o 
kritériá a podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
vysokokvalifikovaného zamestnania. V rámci zrýchleného prijímacieho postupu sa má 
štátnym príslušníkom tretích krajín udeliť povolenie na pobyt (modrá karta EÚ), ktorým sa im 
priznáva celý rad sociálnych a ekonomických práv, mobilita v rámci Európy po uplynutí 
určitej čakacej doby, ako aj výhodnejšie podmienky zlúčenia rodiny.  

Už predložením zelenej knihy o ekonomickej migrácii v roku 20051 sa začal obšírny proces 
konzultácií s cieľom stanoviť budúcu koncepciu riadenia ekonomickej migrácie. Výsledkom 
verejného vypočutia v roku 2005 bola široká podpora spoločnej stratégie EÚ týkajúcej sa 
ekonomickej migrácie. Strategickým plánom politiky pre legálnu migráciu2 navrhla Európska 
komisia balík opatrení, ktorým sa majú riadiť podmienky prijímania a postupy prijímania pre 
určité kategórie migrujúcich pracovných síl z tretích krajín. Európska komisia zvolila prístup 
týkajúci sa jednotlivých sektorov a v rokoch 2007 až 2009 chce predložiť v oblasti legálnej 
migrácie spolu päť návrhov smerníc (rámcová smernica, vysokokvalifikované pracovné sily, 
sezónni pracovníci, platená odborná prax, prekladanie pracovníkov v rámci podniku).  

Ekonomicky motivovaná migrácia je veľkou výzvou, ktorej musí EÚ čeliť v čoraz 
globalizovanejšom svete za sprísnených podmienok hospodárskej súťaže. Štatistiky jasne 
ukazujú, že vysokokvalifikované pracovné sily ešte stále nepovažujú EÚ za atraktívnu. V 
súťažení o „najlepšie a najmúdrejšie hlavy“ je na tom EÚ v porovnaní s tradičnými cieľovými 
krajinami migrantov, akými sú Spojené štáty, Kanada alebo Austrália, relatívne zle. Len 
približne 5 % vysokokvalifikovaných migrantov prichádza do EÚ, zatiaľ čo Spojené štáty 
alebo Kanadu si vyberá okolo 55 %. Naproti tomu prijala EÚ väčšinu nekvalifikovaných 
pracovníkov z krajín Maghrebu (87 %). Podstatnou príčinou nízkej atraktivity EÚ ako cieľa 
migrácie je v súčasnosti 27 rôznych systémov prijímania, ktoré potenciálnym migrujúcim 
pracovníkom z tretích krajín značne sťažujú možnosť bez problémov sa pohybovať medzi 
členskými štátmi.  Rozdielne pravidlá členských štátov vedú aj k súťaženiu medzi nimi 
samotnými. Len asi 10 členských štátov má osobitný režim prijímania vysokokvalifikovaných 
pracujúcich migrantov, zatiaľ čo ostatné členské štáty nemajú z veľkej časti žiadne alebo 
veľmi rozdrobené pravidlá. Iba v šiestich členských štátoch EÚ existujú osobitné programy na 
zamestnávanie vysokokvalifikovaných migrujúcich pracovníkov.

Cieľom tohto návrhu je zohľadniť určité ekonomické potreby. Už dnes majú niektoré členské 
štáty nedostatok odborníkov, ktorý dlhodobo už nemožno kompenzovať pracovníkmi na 
národnej úrovni  alebo na úrovni EÚ. Zároveň je potrebné zohľadniť hlbokosiahlejšie a už 
dlhšie pretrvávajúce trendy v EÚ a podieľať sa na riešení demografického problému. 

Zásadné poznámky

Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu komplexného a uceleného celkového prístupu k európskej 
politike migrácie, v ktorom sa zohľadnia aspekty politiky vývoja a zamestnanosti, ako aj 
integračnej politiky. Spoločné európske pravidlá sú potrebné na to, aby bolo možné riadiť 
migračné toky do Európy a v Európe a zároveň mierniť ilegálnu migráciu. Perspektívy a 
ponuky legálnej migrácie vedú k tomu, že krajiny pôvodu a tranzitné krajiny majú záujem 

                                               
1 KOM(2004)0811 v konečnom znení z 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 v konečnom znení z 21.12.2005.
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o spoločný boj proti ilegálnemu prisťahovalectvu.

Preto vítame návrh Komisie zvýšiť atraktívnosť EÚ pre vysokokvalifikované pracovné sily 
z tretích krajín rýchlejšími a pružnejšími postupmi prijímania, ako aj poskytnutím 
výhodnejších podmienok pobytu. Spravodajkyňa sa vyjadrila v prospech vytvorenia 
minimálnych noriem v oblasti ekonomickej migrácie už vo svojom stanovisku k zelenej knihe 
o ekonomickej migrácii. Tento návrh nemá len vnútropolitický charakter, ale prispieva aj 
k uskutočneniu cieľov lisabonskej stratégie.  Ak chce EÚ obstáť v medzinárodnej 
konkurencii, musí sa v budúcnosti snažiť o to, aby Európa získala vysokokvalifikovaných 
ľudí a stala sa pre túto skupinu zaujímavou. Zároveň sú pre prístup ku všetkým 27 rôznym 
pracovným trhom v EÚ rozhodujúce rýchle a nebyrokratické postupy prijímania, ako aj 
spoločné a jednotné definície.  Len tak môže EÚ obstáť v medzinárodnej konkurencii. Systém 
založený na spoločných kritériách je pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín 
jasným signálom toho, že EÚ má vážny záujem o prijímanie odborníkov z tretích krajín na 
pracovné trhy jednotlivých členských štátov a o ich dlhodobé zamestnávanie v EÚ. 
Naberaním vysokokvalifikovaných odborníkov EÚ zároveň prispieva k posilneniu svojich 
vlastných konkurenčných schopností a k zvyšovaniu svojho hospodárskeho rastu. 

Spravodajkyňa však zároveň zdôrazňuje, že migrácia na účely vysokokvalifikovaného 
zamestnania nemôže byť dlhodobým riešením hospodárskych problémov resp. 
demografického problému. Prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov môže k riešeniu 
týchto problémov prispieť len krátkodobo. Zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska musia 
členské štáty prijať ďalšie opatrenia v oblasti hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti a 
rodiny, aby mohli čeliť súčasným a budúcim trendom v EÚ. 

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že ekonomická migrácia má v zásade vplyv na vnútroštátne 
pracovné trhy jednotlivých členských štátov. Preto sa musí členským štátom aj naďalej 
ponechať právo rozhodovať o prisťahovalectve, pokiaľ ide o počty prisťahovalcov. Zásada 
subsidiarity musí byť zaručená, pretože na európskej úrovni neexistuje európsky trh práce, 
neexistujú tu jednotné systémy sociálneho zabezpečenia, spoločné dôchodkové systémy ani 
harmonizované systémy zdravotného poistenia. Čo sa týka štruktúry, situácia na 
vnútroštátnych trhoch práce je od základu rozdielna, preto sa musí ekonomicky orientované 
prisťahovalectvo riadiť podľa potrieb jednotlivých vnútroštátnych trhov práce.  O počtoch 
a vyžadovaných kvalifikáciách odborníkov z tretích krajín sa musí rozhodovať len na základe 
potrieb a priamo v príslušnej krajine. Spravodajkyňa upozorňuje, že návrh smernice musí 
členským štátom zabezpečiť dostatočnú mieru flexibility, pokiaľ ide  o tvorbu vnútroštátnej 
politiky trhu práce.  Členským štátom EÚ by sa mala ponechať právomoc stanovovať vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch výhodnejšie pravidlá upravujúce vstup na vnútroštátny 
trh práce. 

Migrácia vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín musí prísne rešpektovať zásadu 
preferencie Spoločenstva. Ako doplnkové opatrenie k národným stratégiám pre trhy práce má 
zmysel a je prospešná len vtedy, ak sa dopyt po odborníkoch nedá pokryť ani z radov občanov 
EÚ, ani štátnych príslušníkov tretín krajín, ktorí majú právoplatný pobyt v EÚ a ktorých je 
približne 18,5 miliónov. Treba si uvedomiť, že občania EÚ z nových členských štátov, 
ktorých sloboda pobytu je ešte obmedzená niektorými prechodnými ustanoveniami, nesmú 
byť v otázke vstupu na pracovný trh znevýhodnení v porovnaní s vysokokvalifikovanými 
pracovníkmi z tretích krajín. Migrácia nesmie nahradiť odborné vzdelávanie a ďalšie 
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vzdelávanie vlastných pracovníkov v rámci členského štátu. Oveľa viac je potrebné dosiahnuť 
správnu rovnováhu medzi týmito dvomi opatreniami. V prípade prijímajúcej krajiny treba 
brať do úvahy aj jej schopnosť prijímať a začleňovať. Niektoré krajiny, medzi nimi aj 
Nemecko, ešte vôbec nezvládli integračné potreby, ktoré vznikli v dôsledku prisťahovalectva 
v šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Ide o štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí žijú v EÚ už niekoľko rokov resp. desaťročí, ešte stále sa však úplne nezačlenili. 

Koncept modrej karty EÚ ako súčasť návrhu smernice predstavuje nástroj, ktorý bude slúžiť 
predovšetkým prijímajúcim štátom a ktorým sa majú dosiahnuť určité ekonomické účinky 
v prijímajúcej krajine (napr. v oblasti rastu, inovácií, hospodárskych štruktúr, vývoja miezd).  
Tento koncept nie je viazaný na žiadne konkrétne povolanie, spája sa so všeobecnými 
otvorenými kritériami, aby bol možný uvedomelý a objektívne kontrolovateľný výber 
vysokokvalifikovaných pracovných síl z tretích krajín. Pri nábore týchto odborníkov nejde len 
o samotné využívanie pracovných síl. Sú to štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú vlastné 
individuálne životné príbehy, vlastné sociálne a historické pozadie a ktorí chcú pricestovať do 
EÚ, aby tu vykonávali zamestnanie. Nerozhodujú sa len na základe tzv. tvrdých faktorov 
(napríklad výšky platov alebo pracovných podmienok), ale v podstatnej miere aj podľa tzv. 
mäkkých faktorov, akými je sociálne okolie, ponuka voľno časových aktivít alebo kvalita 
života. V tejto súvislosti spravodajkyňa zdôrazňuje, že prisťahovalectvo môže byť úspešné 
len vtedy, ak budú členské štáty považovať úspešné začlenenie vysokokvalifikovaných 
prisťahovalcov z tretích krajín do prijímajúcej spoločnosti za svoju úlohu a zároveň za svoju 
povinnosť. 
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