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Komentāri
Referente atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikuma noteikumus, tomēr uzskata, ka tie daudzviet ir 
jāprecizē un jāpaskaidro tuvāk. Pēc diskusijām ar valdību, uzņēmumu apvienību un darba 
ņēmēju apvienību pārstāvjiem jāsecina, ka neskaidri ir šādi jautājumi: 

1. pants:
Šīs direktīvas mērķis ir formulēt nosacījumus un kritērijus, pēc kuriem vadoties, dalībvalstis 
var izsniegt augsti kvalificētiem trešo valstu valstspiederīgiem Zilo karti.

2. pants:
Direktīvas priekšlikumā noteikts, ka migrācijas tiesības augsti kvalificētas nodarbinātības 
nolūkos šīs direktīvās izpratnē ir tikai augsti kvalificētiem trešo valstu valstspiederīgiem. Tā 
kā šis noteikums ir attiecināms uz „augsti kvalificētiem speciālistiem”, bet ne uz zemas 
kvalifikācijas vai nekvalificētu darbaspēku, ir nepieciešama skaidra, viennozīmīga un precīza 
„augsti kvalificētas nodarbinātības” definīcija. Šajā ziņā prasība par „vismaz trīs gadu 
profesionālo pieredzi” nav salīdzināma ar „augstākās izglītības kvalifikācijas” kritēriju.
Kvalifikācijas prasību pielāgošana „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” varētu atvieglot to 
atbilstības novērtēšanu, kā arī no tās izrietošo augsti kvalificētu trešo valstu valstspiederīgo 
trešā valstī iegūto diplomu un sertifikātu savstarpējās atzīšanas procesu.

3. panta 3. punkts:
Attiecībā uz sistēmu nav skaidrs, vai šai priekšlikumā būtu jāiekļauj intelektuālā darbaspēka 
aizplūšanas jautājums, jo tas ietilpst ES sadarbības ar izcelsmes un tranzīta valstīm politikas 
kompetencē.
Saistībā ar intelektuālā darbaspēka emigrācijas noteikumiem referente uzsver, ka „ES Zilā 
karte“ ir mobilitātes koncepcijas sastāvdaļa, kuru īstenojot jārēķinās arī ar izcelsmes valstu 
vajadzībām un interesēm. Dalībvalstīm jāatsakās no aktīvas vervēšanas pasākumiem nozarēs, 
kurās ir izteikts darbaspēka trūkums. Ir jāizstrādā praktiski mobilitātes koncepcijas risinājumi, 
lai izcelsmes valstīs ierobežotu intelektuālā darbaspēka aizplūšanu, kas, salīdzinot ar 
mazkvalificēta vai nekvalificēta darbaspēka aizpūšanu, ievērojami ietekmē  izcelsmes valsts 
attīstību. 

4. pants:
Referente jautā, vai Zilās kartes ieviešana ir uzskatāma kā izvēles modelis (sal. ar 7. pantu), 
kuram paralēli tiek piemērota attiecīgas dalībvalsts imigrācijas sistēma. Direktīvā ierosinātie 
saistošie standarti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo uzņemšanu augsti kvalificētas 
nodarbinātības nolūkos nedrīkst būt par šķērsli elastīgāku un labvēlīgāku uzņemšanas 
noteikumu saglabāšanai. Ir jāsaglabā dalībvalstu primārās tiesības veidot savas valsts darba 
tirgu un jādod tām iespēja elastīgi un laikus reaģēt uz mainīgām darba tirgus vajadzībām. Ir 
jāprecizē jautājums, vai ierosinātā direktīva izslēdz vai kādā noteiktā veidā ierobežo saskaņā 
ar punktu sistēmu pārvaldīto, uz darba tirgu orientēto migrāciju. Kādas ir sekas, ja dalībvalsts 
neievēro Zilās kartes koncepcijas saistošās normas, respektīvi, izvirza nosacījumus saskaņā ar 
attiecīgajā valstī noteikto kārtību, kādā tiek regulēta augsti kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgo imigrācija. 

5. pants:
Direktīvas priekšlikumā noteiktie Zilās kartes izsniegšanas kritēriji ir attiecināmi uz trešās 
valsts valstspiederīgā personīgo kompetenci, kā arī darba devēja izvirzītiem kritērijiem 
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(piemēram, minimālo algu, derīga darba līguma esamību). Ievērojot direktīvas mērķus, augsti 
kvalificēts darba ņēmējs saskaņā ar ES Zilās kartes uz pieprasījumu balstīto pieeju jāuzņem, 
galvenokārt vadoties pēc viņa kompetencēm un iemaņām. Lai nodrošinātu, ka ES ierodas tikai 
„augsti kvalificēts” darbaspēks, direktīvā jānosaka stingri kritēriji attiecībā uz nepieciešamo 
kvalifikāciju, profesionālo pieredzi un atalgojumu. Nosakot atalgojuma kritērijus, jāņem vērā 
arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) intereses un efektivitāte. Pārāk augsta darba līgumā 
noteikta minimālā alga MVU var radīt problēmas. Tāpēc saistībā ar MVU augstskolas 
diploma vietā varētu prasīt līdzvērtīgu profesionālo izglītību un attiecīgu profesionālo 
pieredzi. Attiecīgi būtu jāpārskata arī minimālās algas jautājums.
Direktīvas priekšlikumā principā nav jāatsaucas uz diskriminācijas novēršanas direktīvām 
2000/43/EC un 2000/78/EC. Izvēloties augsti kvalificētus speciālistus saskaņā ar dalībvalsts 
punktu sistēmu, valoda, piemēram, nedrīkst būt diskriminējošs kritērijs augšminēto direktīvu 
izpratnē (sal. valodas zināšanas kā izvēles kritērijs Apvienotās Karalistes „Augsti kvalificēto 
migrantu programmā” („Highly Skilled Migrant Programme”)).

7. pants:
Valsts darba tirgus migrācijas pārvaldībai jāpaliek katras dalībvalsts kompetencē.  
Dalībvalstis neatkarīgi un uz savu atbildību lemj par augsti kvalificēta darbaspēka imigrācijas
līmeni. Dalībvalsts, kura uzskata, ka tās darba tirgū nav pieprasījuma pēc ekonomiskās 
migrācijas, ir tiesīga noteikt nulles kvotu. Direktīvas priekšlikumā skaidri jāparedz šāda 
iespēja.

8. pants:
Referente uzskata, ka ir jāprecizē, ka tiesības saņemt ES Zilo karti nosaka ne vien 5.un 
6. pantā paredzēto nosacījumu izpilde, bet arī tas, vai kompetentā iestāde pieņem pozitīvu 
administratīvo lēmumu. Trešās valsts valstspiederīgajam netiek piešķirtas juridiskas tiesības 
saņemt ES Zilo karti, kā arī apstrīdēt lēmumu par ES Zilās kartes atteikumu. Ir jāapsver, vai 
ES Zilās kartes derīguma termiņš būtu jāsaista ar darba līguma termiņu. 
Referente uzsver, ka jāizslēdz iespēja, ka ES Zilās kartes turētājam ir priekšroka, salīdzinot ar 
darba ņēmējiem no dalībvalstīm, kuras pievienojās ES 2004. un 2007. gadā un uz kurām vēl 
daļēji attiecas pārejas noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Jāparedz praktisks 
risinājums gadījumā, ja Zilās kartes noteikumi stāsies spēkā pirms nebūs beidzies pārejas 
noteikumos paredzētais darbaspēka pārvietošanās brīvības ierobežojums. 

9. pants:
Kopienas priekšrocības princips un katra valsts priekšrocību pārbaude attiecībā uz brīvās 
darba vietas aizpildīšanu negatīvi ietekmē augsti kvalificēta darbaspēka izvēles procesa 
elastību un darba devēju prasību pēc paātrinātas uzņemšanas procedūras. Te ir jārod saprātīgs 
kompromiss, lai dalībvalstis, izvēloties pretendentus, varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem, 
nediskriminējot ES pilsoņus un trešo valstu pilsoņus, kuri likumīgi uzturas ES.
Neskaidrs paliek arī jautājums, vai dalībvalsts noteiktā nulles kvota ir oficiāls ES Zilās kartes 
atteikuma iemesls 9. panta izpratnē  

13. un 19. pants:
Referente uzskata, ka neatbildēti ir palikuši daudzi jautājumi, kas saistīti ar Zilās kartes 
turētāja pārcelšanos uz citu dalībvalsti. Nav skaidrs, vai prasības, kas noteiktas attiecībā uz 
atalgojumu un kvalifikāciju pirmajā dalībvalstī, Zilās kartes turētājam paliek spēkā arī pēc 
divu gadu likumīgas uzturēšanās ES.  
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Vai, paredzot tiesības pārcelties, netiek apieta dalībvalsts kompetence attiecībā uz valsts 
imigrācijas mērķtiecīgu pārvaldību? 
Vai dalībvalsts var samazināt Zilās kartes turētāju kvotu, lai saglabātu iespēju pārvaldīt 
imigrāciju atbilstoši valsts darba tirgus vajadzībām, respektīvi, vai imigrācijas pārvaldība 
saskaņā ar valsts punktu sistēmas prasībām atbilst atteikuma nosacījumiem direktīvas 9. panta 
izpratnē?
Kā pēc diviem gadiem izpaudīsies tiesības pārcelties uz citu dalībvalsti, ja kāda no tām 
noteiks nulles kvotu?

Saistība ar citām direktīvām
Direktīvas priekšlikumam attiecībā uz labvēlīgāku tiesību nodrošināšanu ES Zilās kartes 
turētājam jābūt saskaņā ar direktīvu 2003/86/EC un 2003/109/EC. Ir jānoskaidro, vai 
priekšlikuma noteikumi, kuri paredz ES Zilās kartes turētāja priekšrocības, ir pamatoti. 

Vērtējums
Referente secina, ka ES Zilās kartes koncepcija atspoguļo jauna veida pieeju. ES Zilās kartes 
ieviešana ir visaptverošas stratēģijas daļa un kopumā vērtējama atzinīgi. Ir izmantota jauna 
pieeja, apkopojot tādus atšķirīgus aspektus, kā patvērums, nelegālā un legālā migrācija. Līdz 
ar Zilās kartes priekšlikumu ES pirmo reizi izmanto savas tiesības šai jomā, lai, piešķirot 
vienotu uzturēšanās atļauju un priviliģētu statusu, augsti kvalificētiem trešo valstu 
valstpiederīgiem dotu iespēju legāli ieceļot ES. Lai veiksmīgi īstenotu Zilās kartes koncepciju, 
jāpatur prātā nelegālās imigrācijas un neveiksmīgas integrācijas riski.
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