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Erityistä
Esittelijä on periaatteessa tyytyväinen direktiiviehdotuksen säännöksiin, katsoo kuitenkin, että 
niitä pitää monissa kohdissa täsmentää ja selkeyttää. Hallitusten edustajien, yrittäjäjärjestöjen 
ja työnantajajärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen erityisesti seuraavat kohdat 
ovat osoittautuneet ongelmallisiksi: 

1 artikla
On tehtävä selväksi se, että tämän direktiivin periaatteena on säätää ehdot ja perusteet, joiden 
mukaan jäsenvaltiot voivat antaa sinisen kortin korkeasti koulutetuille kolmansien maiden 
kansalaisille. 

2 artikla
Direktiiviehdotuksessa säädetään, että direktiivin tarkoituksessa vain korkeasti koulutetut 
kolmansien maiden kansalaiset katsotaan oikeutetuksi maahanmuuttoon, jotta he voivat 
toimia korkeaa pätevyyttä vaativassa työssä. Koska soveltamisala rajoittuu vain ”erittäin 
pätevään työvoimaan” eikä vähän päteviin tai kouluttamattomiin henkilöihin, vaaditaan 
selkeää, yksiselitteistä ja täsmällistä määritelmää ”korkeaa pätevyyttä vaativalle työlle”. Tässä 
yhteydessä ei vaatimusta ”vähintään kolmen vuoden vastaava ammattikokemuksesta” voi 
rinnastaa ”korkea-asteen tutkintoon”. 
Pätevyysvaatimusten sopeuttaminen ”eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen” voisi 
johtaa kolmannessa valtiossa saatujen tutkintojen ja ammattipätevyystodistusten 
samanarvoisuuden tarkastamisen ja tunnustamisen helpottumiseen. 

3 artiklan 3 kohta
Järjestelmällisistä syistä on kyseenalaista, voidaanko aivovientiongelmia käsitellä tässä 
ehdotuksessa, sillä se asia kuuluu EU:n ja alkuperä- ja kauttakulkumaiden välisen 
kehityspolitiikan tai yhteistyön piiriin. 
Esittelijä korostaa aivoviennin osalta sitä, että EU:n sininen kortti sijoittuu suurempaan 
liikkuvuuskäsitteeseen, ja siinä tulisi ottaa huomioon myös alkuperämaiden kehitystarve. 
Jäsenvaltioilla on velvollisuus välttää aktiivisia rekrytointitoimia aloilla, jotka kärsivät 
työvoimapulasta. Sellaisen aivoviennin vastustamiseksi alkuperämaissa, jolla on sikäläisten 
erittäin pätevien henkilöiden palkkaamisen kautta suurempi vaikutus alkuperämaan 
kehitykseen kuin vähän tai ei lainkaan pätevien työntekijöiden maastamuutolla, on kehitettävä 
käytännöllisiä liikkuvuussuunnitelmia. 

4 artikla
Esittelijä kysyy, onko sininen kortti optimaalinen malli jäsenvaltioille (vertaa 7 artikla) ja 
voidaanko kansallisia maahanmuuttojärjestelmiä soveltaa samaan aikaan. Direktiivissä 
ehdotetut vähimmäisnormit kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsylle korkeaa 
pätevyyttä vaativaan työhön eivät saa haitata joustavampien maahanpääsyä koskevien 
säännösten ja ehtojen säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on saatava pitää alkuperäinen oikeutensa 
järjestää kansalliset työmarkkinansa, ja niiden on voitava reagoida joustavasti ja nopeasti 
työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. On selkeytettävä kysymys siitä, poistetaanko 
ehdotetulla direktiivillä pistejärjestelmällä ohjattu, työmarkkinoiden mukaan suuntautunut 
maahanmuutto kansallisella tasolla tai rajoitetaanko sitä jotenkin. Mitkä ovat sitten 
seuraukset, jos jäsenvaltio alittaa siniselle kortille asetetut vähimmäisnormit tai muut 
vastaavan erityisen pätevien kolmansien maiden kansalaisten maahanmuuttojärjestelmän 
ehdot?
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5 artikla
Direktiiviehdotuksessa annetut sinisen kortin myöntämisen perusteet liittyvät toisaalta 
kolmansien maiden kansalaisten henkilökohtaiseen pätevyyteen ja toisaalta työnantajan 
määräämiin kriteereihin (esimerkiksi vähimmäispalkka, voimassa oleva työsopimus). 
Erityisen pätevän työntekijän maahanpääsyn EU:n sinisen kortin tarpeenmukaisessa mallissa 
olisi perustuttava ensisijaisesti hänen pätevyyteensä ja valmiuksiinsa, jotta direktiivin 
tavoitteita ei mitätöidä. Toisaalta direktiivissä on säädettävä vaadittavaa pätevyyttä, 
ammatillista kokemusta ja palkkaa koskevista tiukoista kriteereistä, jotta varmistetaan se, että 
vain todella erittäin pätevät työntekijät tulevat EU:hun. Toisaalta palkkakriteeriä 
määriteltäessä on otettava huomioon myös pk-yritysten edut ja taloudellinen suorituskyky, 
sillä työsopimuksessa määrättävä liian korkea vähimmäispalkka voisi tuottaa niille ongelmia. 
Sikäli voitaisiin pk-yrityksiä varten säätää korkeakoulututkinnon sijasta samanarvoisesta 
ammatillisesta koulutuksesta ja vastaavasta käytännön kokemuksesta. Sen lisäksi olisi 
käsiteltävä vielä kysymystä vähimmäispalkkarajasta edellä mainittu huomioon ottaen.
Periaatteessa direktiiviehdotuksella ei saisi viitata syrjintädirektiiveihin 2000/78/EY ja 
2000/43/EY. Varsinkaan erittäin pätevien työntekijöiden valinnassa kansallista 
pistejärjestelmää sovellettaessa jäsenvaltio ei saa käyttää kielikriteeriä syrjivästi edellä 
mainitun direktiivin tarkoituksessa (vertaa kielitaito valintaperusteena Yhdistyneen 
kuningaskunnan ”Highly Skilled Migrant Programme”-ohjelmassa). 

7 artikla
Maahanmuuton hallinnan kansallisilla työmarkkinoilla on säilyttävä jokaisen jäsenvaltion 
vastuualueella ja vallassa. Jäsenvaltioiden on siksi voitava määrätä itsenäisesti ja omalla 
vastuulla erittäin pätevien henkilöiden maahanpääsyn määrästä. Jäsenvaltiolla, joka ei näe 
työmarkkinoillaan tarvetta taloudelliseen maahanmuuttoon, on oltava oikeus määrätä 
nollakiintiö. Tästä vaihtoehdosta olisi säädettävä nimenomaisesti direktiiviehdotuksessa.

8 artikla
Esittelijä katsoo, että on selkeytettävä se, ettei oikeus myöntää EU:n sininen kortti riipu 
ainoastaan 5 ja 6 artiklassa säädetyistä edellytysten täyttämisestä, vaan toimivaltaisen 
viranomaisen myönteisestä hallintopäätöksestä. Kolmannen valtion kansalaiselle ei saa 
myöntää oikeutta saada EU:n sininen kortti eikä oikeusapua EU:n sinisen kortin epäämisen 
takia. On tarkasteltava sitäkin, onko EU:n sinisen kortin voimassaoloaika sidottava 
työsopimuksen kestoon. 
Esittelijä korostaa, että direktiivillä ei saa suosia EU:n sinisen kortin haltijoita vuosina 2004 ja 
2007 jäseneksi liittyneiden jäsenvaltioiden työntekijöihin nähden, joita vielä koskevat osittain 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden siirtymävaiheen säännökset. On löydettävä käytännön 
ratkaisuja sitä varten, että sinisen kortin järjestely tulee voimaan ennen työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden siirtymävaiheen päättymistä. 

9 artikla
Yhteisön etuuskohtelun periaate ja kansallinen työhön pääsyn priorisointi vapaiden
työpaikkojen täyttämiseksi rajoittavat joustavuutta valittaessa erittäin päteviä työntekijöitä ja 
työnantajien vaatimusta nopeutetusta lupamenettelystä. Tässä kohdassa on löydettävä järkevä 
kompromissi, joka antaa jäsenvaltioille enemmän harkinnanvaraa hakijoita valitessaan, ilman 
että EU:n kansalaisia ja laillisesti EU:ssa oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia syrjitään. 
Epäselvää on myös se, onko jäsenvaltion määräämä nollakiintiö virallinen epäämisperuste 
EU:n sinisen kortin myöntämättä jättämiselle 9 artiklan mukaisesti. 
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13 ja 19 artikla
Esittelijälle on avoinna monta kysymystä uudelleensijoittumisoikeuden konkreettisesta 
muotoilusta. On epäselvää, raukeavatko ensimmäisen jäsenvaltion sinisen kortin haltijalle 
asettamat palkka- ja pätevyysvaatimukset kahden vuoden laillisen oleskelun jälkeen. 
Eikö uudelleensijoittumisoikeuden käyttöönotolla syrjäytetä jäsenvaltioiden valta kansalliseen 
maahanmuuton hallintaan? 
Voiko jäsenvaltio rajoittaa sinisen kortin haltijoiden kiintiötä säilyttääkseen liikkumavaran 
kansallisten työmarkkinoiden tarpeen mukaiselle maahanmuuton hallinnalle tai täyttävätkö 
myös kansallisen maahanmuuton hallintaa koskevan pistejärjestelmän vaatimukset epäämisen 
edellytykset direktiiviehdotuksen 9 artiklan mukaiseen?
Miten uudelleensijoittumisoikeus toimii kahden vuoden jälkeen, jos jäsenvaltio asettaa 
kiintiön nollaan?

Suhde muihin direktiiveihin
Direktiiviehdotuksen on oltava yhdenmukainen direktiivien 2003/86/EY ja 2003/109/EY 
kanssa EU:n sinisen kortin haltijoiden edullisempien oikeuksien osalta. On selvitettävä 
erityisesti, voidaanko perustella ehdotuksen säännökset, joissa säädetään EU:n sinisen kortin 
haltijoiden paremmasta asemasta. 

Arviointi
Esittelijä toteaa, että EU:n sinistä korttia koskevassa suunnitelmassa on kyse uudesta 
lähestymistavasta. EU:n sinisen kortin käyttöön ottaminen on osa laajaa strategiaa, ja on 
kaiken kaikkiaan myönteinen asia. Uusi lähestymistapa on nähtävissä siinä, että eri 
näkökohdat, kuten turvapaikka, laiton ja laillinen maahanmuutto voidaan yhdistää 
kokonaisuudeksi. EU ottaa sinisellä kortilla ensimmäistä kertaa toimivaltaa tällä alalla 
mahdollistaakseen erittäin pätevien kolmansien valtioiden kansalaisten laillisen 
maahanmuuton EU:hun antamalla yhdenmukaisen oleskeluluvan ja välittämällä etuoikeutetun 
aseman. Jotta sinistä korttia koskeva suunnitelma voidaan panna onnistuneesti täytäntöön, on 
otettava huomioon myös riskit, joita laittomasta maahanmuutto ja epäonnistunut integraatio 
aiheuttavat.
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