
DT\719386LT.doc PE405.728v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

15.4.2008

DARBO DOKUMENTAS
dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos 
kvalifikacijos darbą sąlygų

2 dalis

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Ewa Klamt



PE405.728v01-00 2/4 DT\719386LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Konkrečios pastabos
Pranešėja iš esmės pritaria Direktyvos pasiūlymo nuostatoms, tačiau mano, kad daugelyje 
vietų jas būtina patikslinti ir paaiškinti. Pasikonsultavus su vyriausybių atstovais, įmonių 
asociacijomis ir darbuotojų asociacijomis, ypač sukeliančiais sunkumų pasirodė šie punktai: 

1 straipsnis:
Būtina pabrėžti, kad šia Direktyva iš esmės siekiama nustatyti sąlygas ir kriterijus, kuriais 
vadovaudamosi valstybės narės gali išduoti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams ES 
mėlynąją kortelę. 

2 straipsnis:
Direktyvos pasiūlyme nustatyta, kad pagal šią direktyvą teisė migruoti, siekiant gauti aukštos 
kvalifikacijos darbą, suteikiama tik aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams. Kadangi 
taikymo sritis apima tik „aukštos kvalifikacijos darbuotojus“, o ne žemos kvalifikacijos ar 
nekvalifikuotus asmenis, todėl būtina aiški, vienareikšmiška ir tiksli „aukštos kvalifikacijos 
darbo“ apibrėžtis. Šiuo požiūriu „atitinkamos srities bent trejų metų profesinės patirties“ 
reikalavimas negali būti prilygintas „aukštesnės profesinės kvalifikacijos“ kriterijui. 
Kvalifikacijos reikalavimų suderinimas su Europos kvalifikacijų sistema galėtų palengvinti 
patikrinti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių trečiojoje šalyje gautų diplomų ir 
kvalifikacijos dokumentų lygiavertiškumą ir iš jo kylantį pripažinimą. 

3 straipsnio 3 dalis:
Dėl sisteminių priežasčių kyla abejonių, ar šiame pasiūlyme turėtų būti nagrinėjamas „protų 
nutekėjimo“ klausimas, nes ši tema patenka į plėtros politikos ir ES bendradarbiavimo su 
kilmės ir tranzitinėmis valstybėmis sritį. 
Vis dėlto, atsižvelgdama į „protų nutekėjimo“ išlygą, pranešėja pabrėžia, kad ES mėlynoji 
kortelė įsilieja į didesnę judumo koncepciją, kurioje taip pat turėtų būti atsižvelgta į kilmės 
šalių plėtros poreikį ir jų interesus. Valstybės narės įsipareigoja susilaikyti nuo aktyvių 
verbavimo priemonių tuose sektoriuose, kuriuose jaučiamas darbo jėgos trūkumas. Siekiant 
kovoti su „protų nutekėjimu“ kilmės šalyse, kuris verbuojant tenykščius aukštos kvalifikacijos 
darbuotojus turi didesnį poveikį kilmės šalies plėtrai nei emigruojant žemos kvalifikacijos 
arba nekvalifikuotiems darbuotojams, turi būti kuriamos praktikoje įgyvendinamos judumo 
koncepcijos. 

4 straipsnis:
Pranešėja kelia klausimą, ar ES mėlynosios kortelės įvedimas reikš papildomą modelį 
valstybėms narėms (žr. 7 straipsnį) ir ar kartu bus taikomos nacionalinės migracijos sistemos. 
Direktyvoje pasiūlyti mažiausi reikalavimai, taikomi trečiųjų šalių piliečiams, siekiant gauti 
aukštos kvalifikacijos darbą, neturėtų užkirsti kelio toliau naudoti lankstesnes palankias 
priėmimo taisykles ir sąlygas. Valstybės narės turėtų išlaikyti savo pradinę teisę, skirtą 
nacionalinei darbo rinkai kurti, ir turėti galimybę lanksčiai ir greitai reaguoti į besikeičiančius 
darbo rinkos poreikius. Būtina patikslinti klausimą, ar pasiūlytoje Direktyvoje nebus 
draudžiamas ar kaip nors ribojamas pagal taškų sistemą valdomos ir į darbo rinką nukreiptos 
imigracijos įvedimas nacionaliniu lygmeniu. Be to, kokios būtų pasekmės, jeigu valstybė narė 
taikytų mažesnius nei ES mėlynajai kortelei numatytus mažiausius reikalavimus arba iškeltų 
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kitas sąlygas, atitinkančias nacionalinę migracijos sistemą, skirtą aukštos kvalifikacijos 
trečiųjų šalių piliečių imigracijai?

5 straipsnis:
Direktyvos pasiūlyme pateikti ES mėlynosios kortelės išdavimo kriterijai susieja asmeninę 
trečiosios šalies piliečio kvalifikaciją ir darbdavio nustatytus kriterijus (pvz., minimalų 
atlyginimą, galiojančios darbo sutarties pateikimą). Aukštos kvalifikacijos darbuotojo 
priėmimas pagal į poreikį orientuotą ES mėlynosios kortelės koncepciją visų pirma turėtų būti 
orientuotas į trečiosios šalies piliečio turimą kvalifikaciją ir įgūdžius, kad būtų išvengta 
prieštaravimo Direktyvos tikslams. Taigi viena vertus, Direktyva turi nustatyti griežtus 
kriterijus, susijusius su būtina kvalifikacija, profesine patirtimi ir atlyginimu, taip užtikrinant, 
kad į ES iš tikrųjų atvyktų tik „aukštos kvalifikacijos darbuotojai“. Kita vertus, kalbant apie 
atlyginimo kriterijaus nustatymą, būtina atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) interesus 
ir ekonominį pajėgumą, kad darbo sutartimi nustatytas per didelis minimalus atlyginimas 
joms nesukeltų sunkumų. Šiuo požiūriu atsižvelgiant į MVĮ, vietoj aukštojo mokslo diplomo 
galėtų būti užskaitomas lygiavertis profesinis išsilavinimas ir atitinkama praktinė patirtis. Dėl 
minėtos priežasties papildomai reikėtų peržiūrėti minimalaus atlyginimo ribą.
Direktyvos pasiūlyme iš esmės neturėtų būti nuorodų į direktyvas 2000/78/EB ir 2000/43/EB 
dėl diskriminacijos. Ypač valstybei narei vykdant aukštos kvalifikacijos darbuotojų atranką 
pagal nacionalinę taškų sistemą, pvz., taikant kalbos kriterijų, negali būti diskriminuojama 
pagal minėtų direktyvų nuostatas (žr. kalbos žinios kaip atrankos kriterijus Didžiosios 
Britanijos aukštos kvalifikacijos migrantų programoje (angl. „Highly Skilled Migrant 
Programme“). 

7 straipsnis:
Migracijos valdymas nacionalinėje darbo rinkoje turi ir toliau priklausyti kiekvienos valstybės 
narės atsakomybės ir savarankiškumo sričiai. Todėl valstybės narės privalo turėti teisę 
savarankiškai ir savo atsakomybe nustatyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos 
kvotas. Valstybė narė, kuri savo darbo rinkoje nemato ekonominės imigracijos poreikio, 
privalo turėti teisę nustatyti nulinę kvotą. Ši galimybė turėtų būti aiškiai numatyta Direktyvos 
pasiūlyme.

8 straipsnis:
Pranešėja mano, kad būtina paaiškinti, jog teisė išduoti ES mėlynąją kortelę priklauso ne vien 
tik nuo 5 ir 6 straipsniuose nurodytų sąlygų įvykdymo, bet taip pat nuo teigiamo atsakingų 
institucijų sprendimo. Trečiosios šalies piliečiui negali būti garantuojama teisė gauti ES 
mėlynąją kortelę arba teisinė pagalba apskundžiant sprendimą neišduoti ES mėlynosios 
kortelės. Taip pat būtina peržiūrėti, ar ES mėlynosios kortelės galiojimo terminas turėtų būti 
susietas su darbo sutarties trukme. 
Pranešėja pabrėžia, kad iš Direktyvos turėtų būti išbrauktos nuostatos dėl pirmenybės teikimo 
ES mėlynąją kortelę turintiems asmenims, o ne darbuotojams iš 2004 ir 2007 m. prisijungusių 
valstybių narių, kuriems iš dalies dar taikoma pereinamojo laikotarpio tvarka dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo. Būtina rasti praktikoje įgyvendinamus sprendimus tam atvejui, jei ES 
mėlynosios kortelės tvarka įsigaliotų dar nesibaigus galioti pereinamojo laikotarpio tvarkai 
dėl laisvo darbuotojų judėjimo. 
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9 straipsnis:
Bendrijos pirmenybės principas ir bet kokia nacionalinė prioritetų, susijusių su įdarbinimu 
laisvose vietose, peržiūra riboja aukštos kvalifikacijos darbuotojų atrankos lankstumą ir 
reikalavimą darbdaviams taikyti pagreitintą priėmimo tvarką. Čia būtina rasti išmintingą 
kompromisą, kuris suteiktų valstybėms narėms daugiau veiksmų laisvės vykdyti kandidatų 
atranką nediskriminuojant ES piliečių ir ES teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių. 
Taip pat neaišku, ar valstybės narės nustatyta nulinė kvota yra oficialus atsisakymo pagrindas 
pagal 9 straipsnį siekiant neišduoti ES mėlynosios kortelės. 

13 ir 19 straipsniai:
Pranešėja mano, kad lieka neatsakyta į daugelį klausimų, susijusių su konkrečiu antrinės 
migracijos teisės kūrimu. Kyla klausimas, ar praėjus dvejiems teisėto gyvenimo pirmojoje 
valstybėje narėje metams ES mėlynąją kortelę turinčiam asmeniui nereikia taikyti atlyginimo 
ir kvalifikacijos reikalavimų. 
Ar patvirtinus antrinės migracijos teisę nebus panaikinti valstybių narių įgaliojimai tikslingai 
valdyti imigraciją nacionaliniu lygiu? 
Ar valstybė narė gali riboti ES mėlynąją kortelę turinčių asmenų kvotą, siekdama išsaugoti 
veiksmų laisvę į imigracijos valdymą, tikslingai nukreiptą į nacionalinės darbo rinkos 
poreikius, ir ar nacionalinės taškų sistemos imigracijai valdyti reikalavimai atitinka 
atsisakymo pagrindus pagal direktyvos pasiūlymo 9 straipsnį?
Kaip veiks antrinės migracijos teisė po dvejų metų, kai valstybė narė nustatys nulinę kvotą?

Santykis su kitomis direktyvomis
Platesnių teisių ES mėlynąją kortelę turintiems asmenims užtikrinimo požiūriu Direktyvos 
pasiūlymas turi neprieštarauti Direktyvų 2003/86/EB ir 2003/109/EB nuostatoms.  Ypač 
būtina išsiaiškinti, ar pasiūlymo nuostatos, kurios numato geresnes sąlygas ES mėlynąją 
kortelę turintiems asmenims, gali būti pateisinamos. 

Vertinimas
Pranešėja pastebi, kad ES mėlynosios kortelės koncepcija yra naujas požiūris. ES mėlynosios 
kortelės įvedimas yra išsamios strategijos dalis ir iš esmės yra sveikintinas. Joje galima 
pastebėti naują požiūrį, jog skirtingi aspektai, pvz., prieglobstis, legali ir nelegali migracija, 
turi būti prasmingai tarpusavyje sujungiami bendrame pakete. Šiuo mėlynosios kortelės 
pasiūlymu ES pirmą kartą pasinaudoja savo įgaliojimais šioje srityje, kad leistų legalią 
aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių migraciją į ES, išduodama vienodą leidimo 
gyventi dokumentą ir suteikdama privilegijuotą statusą. Norint sėkmingai įgyvendinti ES 
mėlynosios kortelės koncepciją būtina ir toliau atsižvelgti į pavojus, kylančius dėl nelegalios 
imigracijos ir nesėkmingos integracijos.
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