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Külön megjegyzések
Az előadó alapvetően üdvözli az irányelvre irányuló javaslat rendelkezéseit, véleménye 
szerint azonban ezeket több helyen pontosítani és tisztázni kell. A kormányzati képviselőkkel, 
vállalati és munkavállalói egyesületekkel folytatott megbeszéléseket követően különösen a 
következő pontok bizonyultak kifejezetten problematikusnak: 

1. cikk:
Tisztázni kell, hogy ezen irányelv keretében az alapvető törekvés azoknak a feltételeknek és 
kritériumoknak a rögzítése, amelyek mellett a tagállamok kék kártyát adhatnak harmadik 
országok magasan képzett állampolgárainak. 

2. cikk:
Az irányelvre irányuló javaslat rögzíti, hogy az irányelv értelmében kizárólag magasan 
képzett harmadik országbeli állampolgárok jogosultak bevándorolni magas képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából. Mivel az alkalmazási kör kizárólag a „magasan képzett 
munkaerőre” terjed ki, az alacsonyan képzett vagy képzetlen személyekre pedig nem, 
világosan, egyértelműen és pontosan meg kell határozni a „magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás” fogalmát. Ebben az összefüggésben a „legalább hároméves, ezzel egyenértékű 
szakmai tapasztalatra” vonatkozó követelmény nem tekinthető egyenértékűnek a „felsőfokú 
végzettség” kritériumával. 
Amennyiben a képesítési követelményeket összehangolnák az „Európai Képesítési Kerettel”, 
akkor könnyebbé válhatna az egyenértékűség felülvizsgálata és ebből eredően a harmadik 
országok magasan képzett állampolgárai által a harmadik országokban szerzett oklevelek és 
szakmai alkalmassági igazolások elismerése. 

3. cikk (3) bekezdés:
Rendszerszemléleti okok miatt kérdéses, hogy az „agyelszívás” problémájával foglalkozni 
kell-e ebben a javaslatban, mivel ez a téma a fejlesztéspolitika, valamint az EU, illetve a 
származási és tranzitországok közötti együttműködés körébe tartozik.
Az agyelszívásra vonatkozó rendelkezést illetően azonban az előadó hangsúlyozza, hogy az 
„EU kék kártya” egy átfogóbb mobilitási koncepcióba illeszkedik, amelynek figyelembe kell 
vennie a származási országok fejlesztési igényeit és érdekeit is. A tagállamok kötelesek 
eltekinteni az aktív munkaerő-toborzástól a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban. Ahhoz, 
hogy a származási országokban fellépjenek az „agyelszívással” szemben, ami az ottani 
„magasan képzettek” toborzásán keresztül erősebb hatást gyakorol a származási országok 
fejlődésére, mint az alacsony képzettségű vagy képzetlen munkavállalók kivándorlása, a 
gyakorlatban is működő mobilitási koncepciókat kell kidolgozni.

4. cikk:
Az előadó felteszi a kérdést, hogy a kék kártya bevezetése optimális modellt jelent-e a 
tagállamok számára (vö. a 7. cikkel), és hogy a nemzeti bevándorlási rendszerek ezzel 
párhuzamosan továbbra is alkalmazandók-e. Az irányelvben javasolt minimumszabályok, 
amelyek a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából harmadik országok 
állampolgárainak befogadására vonatkoznak, nem akadályozhatják a befogadásra vonatkozó
rugalmasabb kedvezményes szabályok és feltételeinek fenntartását. A tagállamok számára 
fenn kell tartani a nemzeti munkaerőpiacaik saját formálásához való eredeti jogukat, és 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy rugalmasan és időben reagáljanak a változó munkaerő-
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piaci igényekre. Tisztázni kell azt a kérdést is, hogy a javasolt irányelv kizárja, illetve 
bármilyen formában korlátozza-e a pontrendszer alapján irányított és a munkaerő-piaci 
igényeket szem előtt tartó bevándorlás nemzeti szinten való bevezetését. Milyen 
következményekkel jár emellett az, ha egy tagállam nem éri el a kék kártyára előírt 
minimumszabályok szintjét, illetve ha a nemzeti bevándorlási rendszerekkel összhangban más 
feltételeket állapít meg a harmadik országok magasan képzett állampolgárainak 
bevándorlására?

5. cikk:
Az irányelvre irányuló javaslatban a kék kártya megadására vonatkozó kritériumok egyrészről 
a harmadik országbeli állampolgárok személyes képesítéseihez, másrészről pedig a 
munkáltató részéről meghatározott kritériumokhoz (pl. minimálbér, érvényes munkaszerződés 
megléte) kapcsolódnak. Az „EU kék kártya” keresletorientált koncepciója keretében a 
magasan képzett munkavállalók befogadásának elsősorban a harmadik országbeli 
állampolgárok mindenkori képesítéseihez és készségeihez kell igazodnia, hogy ne vétsék el az 
irányelv célkitűzéseit. Ezért az irányelvnek egyrészt szigorú kritériumokat kell megállapítania 
a szükséges képesítések, szakmai tapasztalatok és a kereset tekintetében, ezzel biztosítva, 
hogy valóban csak „magasan képzett munkavállalók” érkezzenek az EU-ba. Másrészről a 
keresetre vonatkozó kritériumok rögzítésekor figyelembe kell venni a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) érdekeit is, amelyek számára problémás lehet, ha 
munkaszerződésben túl magas minimálbért rögzítenek. Ennyiben a kkv-kat szem előtt tartva a 
felsőfokú végzettség helyett lehetne számolni egy ezzel egyenértékű szakképzéssel és a 
megfelelő szakmai tapasztalattal. Emellett a fentiek értelmében át kellene dolgozni a 
minimálbér határát is.
Az irányelvre irányuló javaslatnak alapvetően nem kellene utalni a megkülönböztetésről szóló 
2000/78/EK és 2000/43/EK irányelvekre. Például a nyelvi kritérium nem jelenthet a fent 
említett irányelvek értelmében vett megkülönböztetést, különösen akkor, amikor a magasan 
képzett munkavállalókat egy tagállam nemzeti pontrendszer alkalmazásával választja ki (vö. 
az Egyesült Királyságban a „Highly Skilled Migrant Programme” egyik kiválasztási 
kritériuma a nyelvismeret). 

7. cikk:
A nemzeti munkaerőpiacon a bevándorlás szabályozásának a tagállamok felelősségi körében 
és fennhatósága alatt kell maradnia. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 
önállóan és saját felelősségükre határozzák meg a magasan képzett munkaerő 
bevándorlásának nagyságrendjét. Azon tagállamok számára, amelyek munkaerőpiacaik 
szempontjából nem tartják szükségesnek a gazdasági migrációt, biztosítani kell azt a jogot, 
hogy nulla kvótát állapíthassanak meg. Ezt a lehetőséget kifejezett rögzíteni kell az irányelvre 
irányuló javaslatban.

8. cikk:
Az előadó szükségesnek tartja annak pontosítását, hogy az EU kék kártya megadására 
vonatkozó jogosultság nem csupán az 5. és 6. cikkben említett feltételek teljesítésétől függ, 
hanem az illetékes hatóság jóváhagyó közigazgatási határozatától is. A harmadik ország 
állampolgára nem formálhat jogigényt az EU kék kártya megítélésére, és jogorvoslattal sem 
élhet, ha nem adják meg neki az EU kék kártyát. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az EU kék 
kártya érvényességi idejét össze kell-e kapcsolni a munkaszerződés időtartamával. 
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Az előadó hangsúlyozza, hogy az irányelvnek ki kell zárnia azt a lehetőséget, hogy az EU kék 
kártya birtokosait előnyben részesítsék a 2004-ban és 2007-ben csatlakozott tagállamok 
munkavállalóival szemben, akikre a munkavállalók szabad mozgását illetően még részben 
átmeneti rendelkezések vannak érvényben. Gyakorlatban is kivitelezhető megoldásokat kell 
találni arra az esetre, ha a kék kártyára vonatkozó szabályozás a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések lejárta előtt hatályba lép. 

9. cikk:
A közösségi preferencia elve, valamint a szabad álláshelyek betöltésére vonatkozóan az 
elsőbbséget élvező nemzeti jelentkezők ellenőrzése korlátozza a magasan képzett 
munkavállalók kiválasztásakor a rugalmasságot és a munkáltató gyorsított befogadási 
eljárásokra irányuló követelését. Ezen a ponton ésszerű kompromisszumot kell találni, amely 
nagyobb mérlegelési teret enged a tagállamoknak a pályázók kiválasztásakor, anélkül, hogy 
megkülönböztetné az uniós polgárokat és az EU-ban jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat. 
Az is tisztázatlan még, hogy az, ha egy tagállam nulla kvótát állapít meg, a 9. cikk szerinti 
hivatalos elutasítási oknak tekintendő-e az EU kék kártya kiadásának megtagadása 
tekintetében. 

13. és 19. cikk:
Az előadó számára számos nyitott kérdés van még a továbbtelepedési jog konkrét formájával 
kapcsolatban. Kérdéses, hogy az első tagállamban a bérrel és képesítéssel kapcsolatban 
érvényes követelmények kétévnyi jogszerű tartózkodást követően megszűnnek-e a kék kártya 
birtokosa tekintetében.
A továbbtelepedési jog bevezetése nem fogja aláásni alá a tagállamok azon hatáskörét, hogy 
nemzeti szinten célzottan irányítsák a bevándorlást? 
Korlátozhatja-e egy tagállam azzal a céllal a kék kártya birtokosaira vonatkozó kvótát, hogy 
fenntartsa a mozgásteret a célzottan a nemzeti munkaerőpiac igényeit szem előtt tartó 
bevándorlásszabályozás számára, illetve a bevándorlást szabályozó nemzeti pontrendszer 
követelményei teljesítik-e az elutasítás feltételeit az irányelvre irányuló javaslat 9. cikke 
szerint?
Hogyan érvényesül a két év utáni továbbtelepedési jog, ha egy tagállam nulla kvótát állapít 
meg?

Kapcsolat más irányelvekkel
Az irányelvre irányuló javaslatnak az EU kék kártya birtokosait megillető kedvezményes 
jogok odaítélését illetően összeegyeztethetőnek kell lennie a 2003/86/EK és 2003/109/EK 
irányelvvel. Tisztázni kell különösen azt, hogy indokoltak-e a javaslat azon rendelkezései, 
amelyek az EU kék kártya birtokosainak kedvezőbb jogállást írnak elő. 

Értékelés
Az előadó megállapítja, hogy az EU kék kártya koncepciója esetében egy új megközelítésről 
van szó. Az EU kék kártya bevezetése egy átfogó stratégia egyik részszempontja, és 
összességében üdvözlendő. Az új megközelítés abban figyelhető meg, hogy egy átfogó 
csomagban ésszerűen össze kell kapcsolni egymással a különböző szempontokat, mint 
amilyenek a menekültügy, valamint az illegális és a legális migráció. Az EU a kék kártyára 
vonatkozó javaslattal első alkalommal gyakorolja hatáskörét ezen a területen, azzal a céllal, 
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hogy egységes tartózkodási engedély megadásával és kedvezményes jogállás biztosításával 
lehetővé tegye a harmadik országok magasan képzett állampolgárainak az EU-ba irányuló 
legális migrációját. A kék kártyára vonatkozó koncepció sikeres megvalósítása érdekében a 
továbbiakban is figyelmet kell fordítani az illegális bevándorlásból és a sikertelen 
beilleszkedésből adódó kockázatokra.
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