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Konkreetsed märkused
Raportöör tunneb põhimõtteliselt heameelt direktiivi ettepanekus sisalduvate eeskirjade üle, 
kuid leiab, et neid tuleb paljudes kohtades täpsustada ja selgitada. Pärast arutelusid valitsuste 
esindajate, ettevõtjate ühenduste ja töövõtjate ühendustega osutusid eriti probleemseteks
järgmised punktid: 

Artikkel 1
Tuleks selgitada, et kõnealuse direktiivi põhimõtteliseks eesmärgiks on kehtestada tingimused 
ja kriteeriumid, mille alusel saavad liikmesriigid väljastada kolmandate riikide kõrge 
kvalifikatsiooniga kodanikele sinise kaardi. 

Artikkel 2
Direktiivi ettepanekus on kehtestatud, et direktiivi kohaselt on üksnes kolmandate riikide 
kõrge kvalifikatsiooniga kodanikel sisserändeõigus kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö 
alustamiseks. Kuna kohaldamisala hõlmab üksnes kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kuid 
ei hõlma madala kvalifikatsiooniga või kvalifitseerimata isikuid, tuleb selgelt, üheselt ja 
täpselt määratleda kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö mõiste. Sellega seoses ei saa vähemalt 
kolmeaastase erialase töökogemuse nõuet lugeda samaväärseks kõrghariduse kriteeriumiga. 
Kvalifikatsiooninõuete kohandamisega Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga võib kaasneda 
kolmandate riikide kõrge kvalifikatsiooniga kodanike kolmandas riigis omandatud diplomite 
või tõendite samaväärsuse kontrollimise ja sellest tuleneva tunnustamise lihtsustamine. 

Artikli 3 lõige 3
Süstemaatilistel põhjustel on küsitav, kas kõnealuses ettepanekus tuleks käsitleda oskustööjõu 
äravoolu problemaatikat, kuna kõnealune teema kuulub arengupoliitika või ELi ning päritolu-
ja transiitriikide vahelise koostöö valdkonda. 
Oskustööjõu punkti osas rõhutab raportöör siiski, et ELi sinine kaart on osa laiemast 
liikuvuskontseptsioonist, mis peaks arvestama ka päritoluriikide arenguvajadust ja nende 
huvisid. Liikmesriigid on kohustatud hoiduma värbamismeetmetest valdkondades, kus 
valitseb personalipuudus.  Oskustööjõu äravoolu takistamiseks päritoluriikides, kus 
päritoluriigi arengut mõjutab tugevamalt sealsete kõrgelt kvalifitseeritute värbamine kui 
madala kvalifikatsiooniga ja kvalifitseerimata töötajate väljaränne, tuleb välja töötada 
tegelikkuses toimivad liikuvuskontseptsioonid. 

Artikkel 4
Raportöör tõstatab küsimuse, kas sinise kaardi kasutuselevõtu puhul on tegemist 
liikmesriikide jaoks vabatahtliku mudeliga (vt artikkel 7) ning kas siseriiklikke 
sisserändesüsteeme kohaldatakse paralleelselt ka edaspidi. Direktiivis kavandatud 
miinimumnõuded kolmandate riikide kodanike liikmesriiki lubamise kohta kõrget 
kvalifikatsiooni nõudva töö alustamiseks ei tohi takistada liikmesriiki lubamise paindlikumate 
soodsate eeskirjade ja tingimuste kehtima jäämist. Liikmesriigid peavad säilitama neile omase 
õiguse kujundada oma siseriiklikke tööturge ning neil peab olema võimalus reageerida 
paindlikult ja kiiresti tööturu muutuvatele vajadustele. Selgitamist vajab küsimus, kas 
esildatud direktiiviga välistatakse siseriiklikul tasandil punktisüsteemi alusel juhitava ning 
tööturule suunatud sisserände kehtestamine või piiratakse seda mingil viisil. Millised on lisaks 
sellele tagajärjed, kui liikmesriik ei täida sinisele kaardile ettenähtud miinimumnõudeid või 
kehtestab vastavalt siseriiklikele sisserändesüsteemidele kolmandate riikide kõrge 
kvalifikatsiooniga kodanike sisserändele muid tingimusi?
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Artikkel 5
Direktiivi ettepanekus lähtuvad sinise kaardi andmise kriteeriumid ühelt poolt kolmanda riigi 
kodaniku isiklikest kvalifikatsioonidest ja teiselt poolt tööandja poolt määratud 
kriteeriumidest (nt miinimumpalk, kehtiva töölepingu olemasolu). Kõrge kvalifikatsiooniga 
töötaja liikmesriiki lubamine peaks tööjõuvajadusel põhineva ELi sinise kaardi kontseptsiooni 
raames lähtuma eeskätt kolmanda riigi kodaniku vastavatest kvalifikatsioonidest ja oskustest, 
et mitte takistada direktiivi eesmärkide saavutamist. Ühelt poolt tuleb direktiiviga kehtestada 
seega ranged kriteeriumid nõutavate kvalifikatsioonide, kutsealaste kogemuste ja palga osas, 
et oleks tagatud, et ELi tuleksid tõepoolest üksnes kõrge kvalifikatsiooniga töötajad. Teiselt 
poolt tuleb palgakriteeriumi kehtestamise osas arvestada ka väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKE) huvide ja majandusliku suutlikkusega, kelle jaoks võib töölepingus liiga 
kõrge miinimumpalga kehtestamine problemaatiline olla. Seega võiks VKEsid silmas pidades 
asendada kõrghariduse samaväärse erialase kutsehariduse ja vastava praktilise kogemusega. 
Lisaks tuleks eelnevalt nimetatud mõttes vaadata läbi miinimumpalga piiri küsimus.
Põhimõtteliselt ei peaks direktiivi ettepanek viitama diskrimineerimise direktiividele 
2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ. Eelkõige kõrgelt kvalifitseeritute väljavalikul siseriikliku 
punktisüsteemi kohaldamise raames liikmesriigi poolt ei tohi nt keele kriteerium olla 
diskrimineerimise aluseks vastavalt eelpool mainitud direktiividele (võrdle Ühendkuningriigi 
kõrgelt kvalifitseeritud migrandi programm). 

Artikkel 7
Siseriiklikule tööturule sisserände juhtimine peab jääma mis tahes liikmesriigi vastutusalasse 
ja suveräänsuse osaks. Liikmesriigid peavad seetõttu saama autonoomselt ja omal vastutusel 
määrata kõrgelt kvalifitseeritute sisserände mahu. Liikmesriigil, kes ei pea oma tööturu jaoks 
majandusrännet vajalikuks, peab olema nullkvoodi kehtestamise õigus. See võimalus tuleb 
direktiivi ettepanekus selgesõnaliselt sätestada.

Artikkel 8
Raportöör peab vajalikuks selgitada, et õigus ELi sinise kaardi väljastamisele ei sõltu mitte 
üksnes artiklites 5 ja 6 sätestatud nõuetele vastavusest, vaid ka pädeva asutuse positiivsest 
haldusotsusest. Kolmanda riigi kodanikule ei tohi anda õigust nõuda ELi sinise kaardi 
väljastamist ega esitada apellatsioonikaebust ELi sinise kaardi väljastamisest keeldumise 
korral. Kontrollida tuleb ka seda, ka ELi sinise kaardi kehtivusaeg peaks lähtuma töölepingu 
kehtivusajast. 
Raportöör rõhutab, et direktiiv peab välistama ELi sinise kaardi omanike eelistamise nende 
2004. ja 2007. aastal liitunud liikmesriikide töötajatele, kelle suhtes kehtib osaliselt veel 
tööjõu vaba liikumise üleminekukord. Tuleb leida toimivad lahendused juhuks, kui sinise 
kaardi kord jõustub enne tööjõu vaba liikumise üleminekukorra kehtivusaja lõppemist. 

Artikkel 9
Ühenduse eelistamise põhimõte ning mis tahes siseriiklik eelistuse kontroll vabade 
töökohtade täitmiseks piirab paindlikkust kõrge kvalifikatsiooniga töötajate valikul ning 
tööandjate nõudmist liikmesriiki lubamise kiirmenetluste järele. Siinkohal tuleb leida mõistlik 
kompromiss, mis võimaldaks liikmesriikidele suuremat kaalutlusõigust kandidaatide valikul, 
diskrimineerimata ELi kodanikke ja seaduslikult ELis  elavaid kolmandate riikide kodanikke. 
Ebaselge on ka asjaolu, kas nullkvoodi kehtestamine liikmesriigi poolt on ametlikuks 
keeldumise põhjuseks, et keelduda  ELi sinise kaardi väljastamisest vastavalt artiklile 9. 
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Artiklid 13 ja 19
Raportööri arvates vajavad veel lahendamist paljud küsimused edasirändeõiguse konkreetse 
väljakujundamise osas. On küsitav, kas sinise kaardi omaniku jaoks kaotavad palga- ja 
kvalifikatsiooninõuded kehtivuse pärast kaheaastat seaduslikku elamist esimeses liikmesriigis. 
Kas edasirändeõiguse sisseviimine ei muuda mitte kehtetuks liikmesriikide pädevuse 
sisserände sihipärase siseriikliku juhtimise osas? 
Kas liikmesriik saab piirata sinise kaardi omanike kvooti, et säilitada võimalused sisserände 
sihipäraselt siseriikliku tööturu vajadustest juhinduvaks juhtimiseks või täidavad ka sisserände 
juhtimise siseriikliku punktisüsteemi nõuded eeldused direktiivi eelnõu artikli 9 kohaseks 
keeldumiseks?
Kuidas toimib edasirändeõigus pärast kahe aasta möödumist, kui liikmesriik kehtestab 
nullkvoodi?

Seos muude direktiividega
Direktiivi ettepanek peab ELi sinise kaardi omanikele soodsamate õiguste andmise osas 
olema kooskõlas direktiividega 2003/86/EÜ ja 2003/109/EÜ. Eelkõige tuleb selgitada, kas 
ettepaneku eeskirjad, mis näevad ette ELi sinise kaardi omanike sooduskohtlemise, on 
õigustatavad. 

Hindamine
Raportöör märgib, ELi sinise kaardi kontseptsiooni puhul on tegemist uue lähenemisviisiga. 
ELi sinise kaardi kasutuselevõtt on ulatuslikuma strateegia osaaspekt ning kokkuvõttes 
tervitatav. Sellest nähtub uus lähtepunkt, et erinevad aspektid, nt asüül, ebaseaduslik ja 
seaduslik ränne, tuleks omavahel otstarbekalt siduda ühtse paketi raames. EL teostab sinise 
kaardi ettepanekuga esmakordselt oma pädevust kõnealuses valdkonnas, et võimaldada 
kolmandate riikide kõrge kvalifikatsiooniga kodanike seaduslikku rännet ELi ühtse elamisloa 
andmise ja privilegeeritud seisundi vahendamise teel. Sinise kaardi kontseptsiooni edukaks 
elluviimiseks tuleb ka edaspidi tähelepanu pöörata ohtudele, mis tulenevad ebaseaduslikust 
sisserändest ja ebaõnnestunud integratsioonist.
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