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V tem predlogu so določene skupne evropske ureditve na področju zakonitega priseljevanja. 
Te ureditve vključujejo merila in pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav 
zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce. Državljani tretjih držav prejmejo v okviru 
pospešenega postopka za sprejem dovoljenje za prebivanje („modro karto EU“), na podlagi 
katerega so jim zagotovljene družbene in gospodarske pravice, mobilnost znotraj Evrope po 
določenem čakalnem obdobju ter ugodnejši pogoji za združitev družine. 

Obsežen postopek posvetovanja za določitev pristopa k upravljanju ekonomskega 
priseljevanja v prihodnosti se je začel že s predlogom zelene knjige o ekonomskem 
priseljevanju leta 20051. Z javno razpravo leta 2005 se je zagotovila splošna podpora skupni 
strategiji EU za ekonomsko priseljevanje. Z „načrtom politike zakonitega priseljevanja“2 je 
Evropska komisija predlagala sveženj ukrepov, s katerimi bi določila pogoje vstopa in 
postopke za sprejem izbranih kategorij priseljenske delovne sile iz tretjih držav. Evropska 
Komisija se je odločila za sektorski pristop, pri čemer si prizadeva med letoma 2007 in 2009 
pripraviti pet predlogov direktiv na področju zakonitega priseljevanja (v zvezi z okvirno 
direktivo, visokokvalificiranimi delavci, sezonskimi delavci, plačanimi pripravniki, osebjem, 
premeščenim znotraj podjetja). 

Priseljevanje zaradi ekonomskih razlogov je velik izziv, na katerega se mora EU v vedno bolj 
globaliziranem svetu odzvati z ostrejšimi konkurenčnimi pogoji. Statistični podatki kažejo, da 
Evropska unija za visokokvalificirane strokovnjake še vedno ni privlačna. EU je v zvezi z 
„najboljšimi in najpametnejšimi strokovnjaki“ v primerjavi s klasičnimi državami 
priseljevanja, kot so Združene države, Kanada ali Avstralija, relativno manj konkurenčna. V 
EU se preseli le 5 % visokokvalificiranih priseljencev, v Združene države ali Kanado pa 
približno 55 %. Nasprotno je EU sprejela večino nekvalificiranih delavcev iz Magreba 
(87 %). Glavni razlog, da je EU manj privlačna za priseljevanje, je 27 različnih sistemov 
sprejema, ki zdaj obstajajo v EU, saj potencialni priseljenski delovni sili iz tretjih držav 
znatno otežujejo svobodno gibanje iz ene države članice v drugo. Zaradi različnih ureditev v 
državah članicah obstaja med samimi državami članicami konkurenca. Posebne sisteme za 
sprejem visokokvalificirane priseljenske delovne sile ime le približno deset držav članic, v 
drugih državah članicah pa je to področje urejeno le delno, zelo nepovezano ali sploh ni 
urejeno. Posebni programi za zaposlovanje visokokvalificirane priseljenske delovne sile 
obstajajo le v šestih državah članicah EU.

V tem predlogu so upoštevane posamezne gospodarske potrebe. V nekaterih državah članicah 
že zdaj primanjkuje kvalificiranih strokovnjakov, pri čemer tega manjka dolgoročno ni 
mogoče več nadomestiti z nacionalno delovno silo ali delovno silo iz EU. Poleg tega je v 
predlogu upoštevan splošni trend v EU, ki traja že nekaj časa, zato je cilj predloga tudi rešitev 
demografskega problema. 

Splošne ugotovitve

Poročevalka poudarja potrebo po celovitem in usklajenem skupnem pristopu k evropski 
politiki priseljevanja, ki upošteva vidike politike razvoja, zaposlovanja in vključevanja. 
Skupne evropske ureditve so potrebne za upravljanje migracijskih tokov v Evropo in znotraj 

                                               
1 KOM(2004)0811 konč., 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 konč., 21.12.2005.
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nje ter preprečevanje nezakonitega priseljevanja. Zaradi možnosti in ponudb za zakonito 
priseljevanje se lahko države izvora in tranzita proti nezakonitem priseljevanju bojujejo 
skupaj.

Zato poročevalka odločno pozdravlja predlog Komisije, ki zagotavlja večjo privlačnost EU za 
visokokvalificirano delovno silo iz tretjih držav s hitrejšimi in prilagodljivimi postopki za 
sprejem ter ugodnejšimi pogoji za prebivanje. Poročevalka si je za oblikovanje minimalnih 
standardov na področju ekonomskega priseljevanja prizadevala že v svojem mnenju v zvezi z 
zeleno knjigo o ekonomskem priseljevanju. Ta predlog ni pomemben le v smislu zunanje 
politike, ampak prispeva tudi k uresničevanju ciljev lizbonske strategije. EU mora za 
obvladovanje mednarodne konkurence v prihodnosti poskusiti privabiti v Evropo 
visokokvalificirane strokovnjake in zagotoviti večjo privlačnost Evrope za te skupine ljudi. K 
temu znatno prispevajo hitri in nebirokratski postopki za sprejem ter skupne in enotne 
ureditve dostopa do skupaj 27 različnih trgov dela. Le tako se lahko EU učinkovito odzove na 
mednarodno konkurenco. Vzpostavitev sistema, ki temelji na skupnih merilih, bi bila za 
visokokvalificirane delavce iz tretjih držav jasno sporočilo, da si EU resno prizadeva za 
priseljevanje strokovnjakov iz tretjih držav in njihov dostop do posameznih nacionalnih trgov 
dela v državah članicah ter njihovo dolgoročno zaposlovanje v EU. S privabljanjem 
visokokvalificiranih strokovnjakov prispeva EU tudi h krepitvi lastne konkurenčnosti in rasti 
gospodarstva. 

Vendar poročevalka odločno poudarja, da priseljevanje s ciljem zaposlovanja 
visokokvalificiranih strokovnjakov ne sme biti dolgoročna rešitev za gospodarske ali 
demografske probleme. Sprejem visokokvalificiranih delavcev lahko te probleme reši le 
kratkoročno. Da se bo EU učinkovito soočila z aktualnimi trendi in trendi v prihodnosti, 
morajo države članice sprejeti dodatne srednje- in dolgoročne ukrepe na področju politike 
zaposlovanja ter gospodarske in družinske politike. 

Poročevalka poudarja, da vpliva ekonomsko priseljevanje na nacionalne trge dela držav članic 
na splošno. Zato morajo imeti države članice še naprej pravico do določanja okvirnega števila 
priseljencev. Zagotoviti je treba upoštevanje načela subsidiarnosti, saj evropski trg dela, 
enotni socialni sistemi, enotno starostno zavarovanje in usklajeni sistemi zdravstvenega 
zavarovanja na evropski ravni ne obstajajo. Razmere v zvezi s strukturo delovne sile so na 
nacionalnih trgih dela zelo razločne, zato mora priseljevanje zaradi ekonomskih razlogov 
temeljiti na potrebah nacionalnih trgov dela. Sprejemanje odločitev o številu priseljencev in 
številu kvalificiranih strokovnjakov iz tretjih držav, ki so potrebni v EU, je mogoče le ob 
upoštevanju potreb posameznih trgov, zato se mora izvajati v zadevnih državah članicah. 
Poročevalka poudarja, da mora biti predlog direktive, ki ga pripravijo države članice in 
zadeva oblikovanje nacionalne politike trga dela, zadostno prilagodljiv. Države članice EU 
morajo še naprej imeti pristojnosti, da v okviru nacionalne zakonodaje določijo ugodnejše 
ureditve v zvezi z dostopom do nacionalnega trga dela. 

Priseljevanje visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav se sme dovoliti le ob odločnem 
upoštevanju načela Skupnosti v zvezi s prednostno obravnavo. Priseljevanje je kot dodatni 
ukrep k nacionalnim strategijam trga dela smiselno in koristno le, če je povpraševanje po 
strokovnjakih za delovno mesto večje, kot je zadevnih strokovnjakov med državljani EU in 
približno 18,5 milijona državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU. Upoštevati je 
treba, da visokokvalificirani delavci iz tretjih držav ne smejo ogrožati dostopa državljanov 
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novih držav članic EU, katerih svoboda gibanja je še vedno omejena z nekaterimi prehodnimi 
ukrepi, do trga dela. Priseljevanje ne sme nadomestiti izobraževanja in usposabljanja delavcev 
iz posamezne države članice, ampak je treba spodbujati vzpostavitev razumnega ravnovesja 
med obema ukrepoma. V zvezi s tem je treba upoštevati tudi sposobnost sprejema in 
vključevanja priseljencev v državi gostiteljici. Nekatere države, vključno z Nemčijo, imajo še 
vedno težave z vključevanjem priseljencev iz 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Ti 
priseljenci so državljani tretjih držav, ki živijo v EU že več let ali desetletij, vendar se še niso 
vključili v celoti.

Koncept o „modri karti EU“ iz predloga direktive je instrument, ki koristi predvsem državam 
gostiteljicam in s katerim je mogoče doseči nekatere ekonomske učinke v državi gostiteljici 
(npr. v zvezi z rastjo, inovacijami, gospodarsko strukturo, gibanjem plač). Ta koncept ni 
odvisen od poklica, ampak upošteva splošna in jasna merila, ki omogočajo zavestno in 
objektivno preverljivo izbiro visokokvalificirane delovne sile iz tretjih držav. Pridobivanje teh 
strokovnjakov ne pomeni le izkoriščanja delovne sile. To pridobivanje zadeva državljane 
tretjih držav, ki imajo svoje življenjske izkušnje ter lastno socialno in zgodovinsko ozadje ter 
ki se želijo preseliti v EU zaradi zaposlitve. Za preselitev se ne odločajo le na podlagi 
„materialnih dejavnikov“ (npr. spodbudna plača, delovni pogoji), ampak temeljijo njihove 
odločitve velikokrat na „nematerialnih dejavnikih“, kot so socialno okolje, ponudba za prosti 
čas in kakovost življenja. Poročevalka v zvezi s tem poudarja, da je lahko priseljevanje 
uspešno le, če ga države članice sprejemajo kot nalogo in obveznost ter priseljene 
visokokvalificirane državljane tretjih držav uspešno vključujejo v družbo gostujoče države 
članice.
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