
DT\719386EL.doc PE405.728v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

15.4.2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Δεύτερο μέρος

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ewa Klamt



PE405.728v01-00 2/5 DT\719386EL.doc

EL

Ιδιαίτερες παρατηρήσεις
Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει καταρχήν τις διατάξεις της πρότασης οδηγίας, θεωρεί όμως ότι 
χρειάζονται σε πολλά σημεία διασαφήνιση και συγκεκριμενοποίηση. Μετά από συνομιλίες με 
εκπροσώπους της κυβέρνησης, συνδέσμους επιχειρήσεων και ενώσεις εργαζομένων 
διαπιστώθηκε ότι τα ιδιαίτερα προβληματικά σημεία είναι κυρίως τα εξής:

Άρθρο 1:
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι βασικό μέλημα στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας είναι ο 
καθορισμός των προϋποθέσεων και κριτηρίων για τη χορήγηση μπλε κάρτας από τα κράτη 
μέλη σε υπηκόους τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση.

Άρθρο 2:
Η πρόταση οδηγίας καθορίζει ότι δικαίωμα εισδοχής σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας 
έχουν αποκλειστικά και μόνο υπήκοοι τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση με σκοπό την 
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Εφόσον το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει αποκλειστικά και 
μόνο «επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης» και όχι πρόσωπα με περιορισμένη ή καθόλου 
ειδίκευση, απαιτείται ένας σαφής, ξεκάθαρος και ακριβής ορισμός της «απασχόλησης υψηλής 
ειδίκευσης». Σε συνάρτηση με αυτό, η απαίτηση για «σχετική επαγγελματική πείρα 
τουλάχιστον τριών ετών» δεν μπορεί να εξισωθεί με το κριτήριο του «πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης».
Η προσαρμογή των απαιτήσεων ως προς την ειδίκευση στο «ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων» θα μπορούσε να διευκολύνει τον έλεγχο ισοτιμίας και τη 
συνακόλουθη αναγνώριση των διπλωμάτων και πιστοποιητικών που απέκτησαν υπήκοοι 
τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 3 παράγραφος 3:
Για μεθοδολογικούς λόγους είναι αμφισβητήσιμο αν η προβληματική της μετανάστευσης 
προσώπων με υψηλή ειδίκευση (brain drain) πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας 
πρότασης, αφού το θέμα αυτό εμπίπτει στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής και της 
συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.
Ωστόσο, η εισηγήτρια υπογραμμίζει σχετικά με τη διάταξη για τη μετανάστευση προσώπων 
με υψηλή ειδίκευση ότι η «μπλε κάρτα της ΕΕ» εντάσσεται σε μια ευρύτερη έννοια 
κινητικότητας που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών 
καταγωγής και τα συμφέροντά τους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν μέτρα 
ενεργής στρατολόγησης σε τομείς όπου παρουσιάζεται έλλειψη εργατικού δυναμικού. Για να 
αντιμετωπιστεί η μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τις χώρες καταγωγής 
όταν η προσέλκυση των ατόμων υψηλής ειδίκευσης από τις χώρες αυτές έχει μεγαλύτερες 
συνέπειες στην ανάπτυξή τους από ό,τι η μετανάστευση λίγο ή καθόλου ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, πρέπει να αναπτυχθούν προσεγγίσεις της κινητικότητας που θα 
λειτουργούν στην πράξη.

Άρθρο 4:
Η εισηγήτρια θέτει το ερώτημα αν η καθιέρωση της μπλε κάρτας είναι ένα προαιρετικό 
πρότυπο για τα κράτη μέλη (βλ. άρθρο 7) και αν θα μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται 
παράλληλα τα εθνικά συστήματα για τη μετανάστευση. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που
προτείνονται στην οδηγία για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση 
υψηλής ειδίκευσης δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διατήρηση πιο ευέλικτων ευνοϊκών 
ρυθμίσεων και προϋποθέσεων εισδοχής. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό 
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τους δικαίωμα διαμόρφωσης των εθνικών τους αγορών εργασίας και να έχουν τη δυνατότητα 
να αντιδρούν ευέλικτα και γρήγορα στις μεταβολές των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
Διευκρίνιση απαιτεί το ερώτημα εάν η καθιέρωση μιας μετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο που 
θα καθορίζεται με σύστημα συγκέντρωσης βαθμών και θα έχει ως γνώμονα την αγορά 
εργασίας αποκλείεται ή περιορίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την πρόταση οδηγίας. Πέρα 
από αυτό, ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει χαμηλότερες 
προδιαγραφές από τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται για την μπλε κάρτα ή ορίζει 
σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα μετανάστευσης άλλες προϋποθέσεις για την εισδοχή 
υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση;

Άρθρο 5:
Τα κριτήρια της πρότασης οδηγίας για τη χορήγηση της μπλε κάρτας συνδέονται αφενός με 
τα προσωπικά προσόντα των υπηκόων τρίτων χωρών και αφετέρου με κριτήρια που ορίζει η 
πλευρά των εργοδοτών (π.χ. ελάχιστος μισθός, ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εργασίας). Για να 
μην υπονομεύει τους στόχους της οδηγίας, η εισδοχή ενός εργαζομένου υψηλής ειδίκευσης 
στο πλαίσιο της «μπλε κάρτας της ΕΕ», η οποία βασίζεται στις ανάγκες που υπάρχουν, θα 
πρέπει να κρίνεται πρωταρχικά με βάση τα εκάστοτε προσόντα και ικανότητες του υπηκόου 
τρίτης χώρας. Επομένως, η οδηγία πρέπει αφενός να θεσπίσει αυστηρά κριτήρια ως προς τα 
αναγκαία προσόντα, την επαγγελματική πείρα και τον μισθό προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι θα έρχονται στην ΕΕ μόνο πραγματικά «υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι». Αφετέρου, 
αναφορικά με τον καθορισμό του κριτηρίου του μισθού πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 
συμφέροντα και οι οικονομικές δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
για τις οποίες ο συμβατικός καθορισμός πολύ υψηλών ελαχίστων αποδοχών θα μπορούσε να 
αποτελέσει πρόβλημα. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε λαμβανομένων υπόψη των ΜΜΕ να 
υπολογίζεται αντί για το πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης μια ισότιμη ειδικευμένη 
επαγγελματική εκπαίδευση και η ανάλογη εμπειρία. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί ανάλογα το θέμα του ελαχίστου μισθού.
Η πρόταση οδηγίας δεν θα πρέπει καταρχήν να παραπέμπει στις οδηγίες 2000/78/EΚ και
2000/43/EΚ που αφορούν τις διακρίσεις. Ιδίως κατά την επιλογή εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης από ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της εφαρμογής εθνικού συστήματος 
συγκέντρωσης βαθμών δεν πρέπει π.χ. το κριτήριο της γλώσσας να συνιστά διάκριση 
σύμφωνα με το πνεύμα των προαναφερθεισών οδηγιών (βλ. τη γλωσσομάθεια ως κριτήριο 
επιλογής του «Highly Skilled Migrant Programme» του Ηνωμένου Βασιλείου).

Άρθρο 7:
Η διαχείριση της μετανάστευσης στην εθνική αγορά εργασίας πρέπει να παραμείνει ευθύνη 
και αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να μπορούν 
να καθορίζουν αυτόνομα και με δική τους ευθύνη τον αριθμό εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης που δέχονται. Ένα κράτος μέλος που θεωρεί ότι η αγορά εργασίας του δεν 
χρειάζεται οικονομικούς μετανάστες πρέπει να έχει το δικαίωμα να ορίζει μηδενική 
ποσόστωση. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να προβλέπεται ρητά στην πρόταση οδηγίας.

Άρθρο 8:
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί πως το δικαίωμα για χορήγηση μπλε κάρτας 
της ΕΕ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 5 
και 6, αλλά και από τη θετική διοικητική απόφαση της αρμόδιας αρχής. Δεν πρέπει να 
παραχωρηθεί στους υπηκόους τρίτων χωρών ούτε δικαίωμα χορήγησης της μπλε κάρτας της 
ΕΕ ούτε δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση μη χορήγησης της μπλε κάρτας της ΕΕ. Επίσης, 
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πρέπει να εξεταστεί αν η διάρκεια ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να συνδεθεί με 
τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.
Η εισηγήτρια τονίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να αποκλείει την προτίμηση όσων έχουν μπλε 
κάρτα της ΕΕ έναντι των εργαζομένων από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 
2004 και το 2007, για τα οποία ισχύουν ακόμα εν μέρει μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Πρέπει να βρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις για την 
περίπτωση που η ρύθμιση για την μπλε κάρτα θα αρχίσει να ισχύει προτού εκπνεύσουν οι 
μεταβατικές διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων.

Άρθρο 9:
Η αρχή της κοινοτικής προτίμησης και κάθε εθνική εξέταση προτεραιότητας για την κάλυψη 
κενών θέσεων περιορίζει την ευελιξία κατά την επιλογή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και 
την απαίτηση των εργοδοτών για ταχείες διαδικασίες έγκρισης. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
βρεθεί ένας λογικός συμβιβασμός που θα παραχωρεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερο περιθώριο 
εκτίμησης κατά την επιλογή μεταξύ των αιτούντων χωρίς να γίνεται διάκριση σε βάρος 
πολιτών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.
Επίσης, δεν είναι σαφές εάν η θέσπιση μηδενικής ποσόστωσης από ένα κράτος μέλος συνιστά 
επίσημο λόγο απόρριψης της χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρα 13 και 19:
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι παραμένουν ανοιχτά πολλά θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη 
μορφή που θα λάβει το δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη. Ένα ερώτημα είναι αν οι 
απαιτήσεις ως προς τον μισθό και τα προσόντα εντός του πρώτου κράτους μέλους για τον 
κάτοχο μπλε κάρτας διαγράφονται μετά από δύο έτη νόμιμης διαμονής.
Δεν καταργεί η θέσπιση του δικαιώματος διαμονής σε άλλα κράτη μέλη την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται στοχοθετημένα σε εθνικό επίπεδο τη μετανάστευση;
Μπορεί ένα κράτος μέλος να περιορίσει το ποσοστό κατόχων μπλε κάρτας για να διατηρήσει 
περιθώρια στοχοθετημένης διαχείρισης της μετανάστευσης ανάλογα με τις ανάγκες της 
εθνικής αγοράς εργασίας, και πληρούν και οι απαιτήσεις ενός εθνικού συστήματος βαθμών 
για τη διαχείριση της μετανάστευσης τις προϋποθέσεις για απόρριψη σύμφωνα με το άρθρο 9 
της πρότασης οδηγίας;
Τι θα συμβεί με το δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος μέλος μετά από δύο χρόνια εάν ένα 
κράτος μέλος ορίσει μηδενική ποσόστωση;

Σχέση με άλλες οδηγίες
Η πρόταση οδηγίας πρέπει να είναι συμβατή με τις οδηγίες 2003/86/EΚ και 2003/109/EΚ 
όσον αφορά την παραχώρηση ευνοϊκότερων δικαιωμάτων στους κατόχους της μπλε κάρτας 
της ΕΕ. Πρέπει ιδίως να διευκρινιστεί αν μπορούν να δικαιολογηθούν οι διατάξεις της 
πρότασης οδηγίας που προβλέπουν καλύτερη θέση για τους κατόχους της μπλε κάρτας της 
ΕΕ.

Αξιολόγηση
Η εισηγήτρια διαπιστώνει ότι η ιδέα της μπλε κάρτας της ΕΕ συνιστά μια νέα προσέγγιση. Η 
καθιέρωση μιας μπλε κάρτας της ΕΕ είναι μία πτυχή μιας γενικής στρατηγικής και είναι 
γενικά ευπρόσδεκτη. Νέα προσέγγιση συνιστά το γεγονός ότι θα συνδυαστούν με εύλογο 
τρόπο σε μια συνολική δέσμη διάφορες πτυχές όπως το άσυλο, η νόμιμη και η παράνομη 
μετανάστευση. Με την πρόταση για την μπλε κάρτα, η ΕΕ κάνει για πρώτη φορά χρήση της 
αρμοδιότητάς της στον τομέα αυτόν προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη νόμιμη 
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μετανάστευση στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση με τη χορήγηση ενιαίου 
τίτλου παραμονής και προνομιακού καθεστώτος. Για την επιτυχή εφαρμογή της ιδέας της 
μπλε κάρτας είναι απαραίτητο να εξακολουθήσει να δίδεται προσοχή στους κινδύνους που 
απορρέουν από την παράνομη μετανάστευση και την αποτυχία ενσωμάτωσης.
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