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Uwagi szczegółowe
Sprawozdawczyni zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje regulacje zawarte we wniosku 
dotyczącym dyrektywy, uważa jednak, że w wielu miejscach wymagają one doprecyzowania i 
wyjaśnienia. Po rozmowach z przedstawicielami rządów, związkami przedsiębiorców i 
pracowników szczególnie problematyczne okazały się następujące punkty:

Artykuł 1:
Należy doprecyzować, że zasadniczym postulatem w ramach przedmiotowej dyrektywy jest 
określenie warunków i kryteriów przyznawania przez państwa członkowskie błękitnej karty 
obywatelom krajów trzecich posiadającym wysokie kwalifikacje. 

Artykuł 2:
Wniosek dotyczący dyrektywy stanowi, że w rozumieniu dyrektywy jako mających prawo do 
imigracji w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji traktuje się 
wyłącznie obywateli krajów trzecich posiadających wysokie kwalifikacje. Ponieważ zakres 
stosowania obejmuje wyłącznie „wysoko wykwalifikowanych specjalistów”, a nie rozciąga 
się na osoby słabo lub wcale niewykwalifikowane, konieczna jest jasna, jednoznaczna i 
precyzyjna definicja „pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji”. W tym 
kontekście nie można równorzędnie traktować wymogu „doświadczenia w danym zawodzie 
nie krótszego niż trzy lata” z kryterium „wysokich kwalifikacji zawodowych”.
Dostosowanie wymogów kwalifikacji do „europejskich ram kwalifikacji” mogłoby prowadzić 
do ułatwienia badania równoważności i wynikającego z niej uznawania dyplomów lub innych 
świadectw potwierdzających pomyślne ukończenie programu studiów wyższych uzyskanych 
w krajach trzecich przez obywateli krajów trzecich posiadających wysokie kwalifikacje.

Artykuł 3 ustęp 3:
Z przyczyn systematyki sporne jest, czy należy w przedmiotowym wniosku podejmować 
problematykę drenażu mózgów, ponieważ kwestia ta należy do dziedziny polityki rozwoju
lub współpracy UE z krajami pochodzenia i tranzytowymi.
W odniesieniu do klauzuli dotyczącej drenażu mózgów sprawozdawczyni podkreśla jednak, 
że „błękitna karta UE” należy do koncepcji większej mobilności, co powinno uwzględniać 
także potrzeby rozwojowe krajów pochodzenia i ich interesy. Państwa członkowskie są 
zobowiązane do odstąpienia od aktywnych działań rekrutacyjnych w sektorach wykazujących 
braki w zatrudnieniu pracowników. W celu przeciwdziałania „drenażowi mózgów” w krajach
pochodzenia, mającemu ze względu na pozyskiwanie stamtąd osób o wysokich 
kwalifikacjach poważniejsze skutki dla rozwoju kraju pochodzenia niż emigracja 
pracowników słabo lub wcale niewykwalifikowanych, należy opracować koncepcje 
mobilności przydatne w praktyce.

Artykuł 4:
Sprawozdawczyni poddaje pod dyskusję pytanie, czy w przypadku wprowadzenia błękitnej 
karty mowa jest o opcjonalnym modelu dla państw członkowskich (por. art. 7) i czy pozostaje 
możliwość stosowania równoległych krajowych systemów imigracyjnych. Proponowane w 
dyrektywie minimalne normy przyjmowania obywateli krajów trzecich do pracy w zawodach 
wymagających wysokich kwalifikacji nie mogą kolidować z zachowaniem bardziej 
elastycznych i korzystnych przepisów oraz warunków przyjmowania. Państwa członkowskie 
muszą zachować swoje pierwotne prawo kształtowania krajowych rynków pracy oraz mieć 
możliwość elastycznego i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy. 
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Istnieje konieczność doprecyzowania w odniesieniu do pytania, czy wprowadzenie imigracji 
sterowanej systemem punktowym, ukierunkowanej na rynek pracy na szczeblu krajowym 
zostanie wykluczone lub w jakikolwiek sposób ograniczone przez przedmiotową dyrektywę. 
Jakie będą ponadto konsekwencje, gdy państwo członkowskie zejdzie poniżej norm 
minimalnych przewidywanych w przypadku błękitnej karty lub ustanowi inne warunki w 
zakresie krajowych systemów imigracyjnych dla wysoko wykwalifikowanych obywateli 
krajów trzecich?

Artykuł 5:
Kryteria przyznawania błękitnej karty we wniosku dotyczącym dyrektywy odnoszą się z 
jednej strony do osobistych kwalifikacji obywateli krajów trzecich, z drugiej zaś do kryteriów 
określanych przez pracodawców (np. minimalne wynagrodzenie, ważna umowa o pracę). 
Przyjmowanie wysoko wykwalifikowanego pracownika w ramach koncepcji „błękitnej karty 
UE” ukierunkowanej na zapotrzebowanie powinno uwzględniać przede wszystkim 
odpowiednie kwalifikacje i zdolności obywatela kraju trzeciego, aby pozostać w zgodzie z 
celami dyrektywy. Z jednej strony dyrektywa musi zatem określać ścisłe kryteria dotyczące 
zagwarantowania, że do UE będą napływali rzeczywiście tylko „wysoko wykwalifikowani 
pracownicy”. Z drugiej strony w odniesieniu do określenia kryterium wynagrodzenia należy 
uwzględnić także interesy i wydajność ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), dla których określenie w umowie o pracę zbyt wysokiego wynagrodzenia 
minimalnego może stanowić problem. W tym kontekście, przez wzgląd na MŚP, zamiast 
świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły wyższej można by oprzeć się na 
równoważnym specjalistycznym wykształceniu zawodowym i odpowiednim doświadczeniu 
praktycznym. Dodatkowo w tym samym kontekście należy podjąć sprawę granicy 
wynagrodzenia minimalnego.
Zasadniczo wniosek dotyczący dyrektywy nie powinien odsyłać do dyrektyw dotyczących 
dyskryminacji 2000/78/WE i 2000/43/WE. W szczególności w przypadku wyboru wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w ramach stosowania krajowego systemu punktowego 
przez państwo członkowskie np. kryterium języka nie może stanowić dyskryminacji w 
rozumieniu wyżej wymienionych dyrektyw. (por. znajomość języka jako kryterium wyboru w 
„Highly Skilled Migrant Programme” Wielkiej Brytanii)

Artykuł 7:
Sterowanie imigracją na krajowym rynku pracy musi pozostawać w zakresie kompetencji i 
suwerenności każdego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie muszą zatem mieć 
możliwość określania zakresu imigracji wysoko wykwalifikowanych pracowników w sposób 
autonomiczny i na własną odpowiedzialność. Państwo członkowskie, które nie widzi potrzeby 
migracji gospodarczej na swoim rynku pracy, musi mieć prawo do określenia zerowej kwoty. 
Opcję tę należy w sposób sprecyzowany uwzględnić we wniosku dotyczącym dyrektywy.

Artykuł 8:
Sprawozdawczyni uważa za konieczne doprecyzowanie, że prawo do przyznawania błękitnej 
karty UE nie jest zależne wyłącznie od spełnienia warunków wymienionych w art. 5 i 6, lecz 
także od pozytywnej decyzji administracyjnej odpowiedniego organu. Obywatelowi kraju 
trzeciego nie może przysługiwać ani tytuł prawny do przyznania mu błękitnej karty UE, ani 
środki odwoławcze w przypadku nieprzyznania błękitnej karty. Należy także zbadać, czy 
termin obowiązywania błękitnej karty nie powinien zostać powiązany z okresem 
obowiązywania umowy o pracę.
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Sprawozdawczyni podkreśla, że w dyrektywie należy wykluczyć faworyzowanie posiadaczy 
błękitnej karty UE względem pracowników z państw, które przystąpiły do UE w latach 2004 i 
2007, wobec których częściowo obowiązują jeszcze przepisy przejściowe w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników. Należy znaleźć praktyczne rozwiązania na wypadek, 
gdyby regulacja dotycząca błękitnej karty weszła w życie przed zakończeniem 
obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących swobodnego przepływu pracowników.

Artykuł 9:
Zasada preferencji wspólnotowej i każda priorytetowa kontrola na szczeblu krajowym służąca
obsadzeniu wolnych miejsc pracy ogranicza elastyczność w wyborze wysoko
wykwalifikowanych pracowników oraz postulat pracodawców w sprawie przyspieszonej 
procedury przyjmowania. W tym miejscu należy wypracować rozsądny kompromis, który 
zapewni państwom członkowskim większą swobodę wyboru kandydatów, nie dyskryminując 
jednocześnie obywateli UE i przebywających legalnie w UE obywateli krajów trzecich. 
Niejasne jest także, czy określenie kwoty zerowej przez państwo członkowskie stanowi
oficjalną podstawę odmowy przyznania błękitnej karty zgodnie z art. 9.

Artykuł 13 i 19:
Sprawozdawczyni uważa wiele kwestii związanych z konkretną realizacją prawa dotyczącego 
dalszej migracji za otwarte. Sporne jest, czy wymagania dotyczące wynagrodzenia i 
kwalifikacji przestają obowiązywać w pierwszym państwie członkowskim po dwóch latach 
legalnego pobytu posiadacza błękitnej karty.
Czy wprowadzenie prawa do dalszej migracji nie podważa kompetencji państw 
członkowskich do precyzyjnego sterowania imigracją na szczeblu krajowym?
Czy państwo członkowskie może ograniczyć liczbę posiadaczy błękitnej karty w celu 
zachowania swobody działania w zakresie sterowania imigracją uwzględniającego 
precyzyjnie potrzeby krajowego rynku pracy oraz czy wymagania krajowego systemu 
punktowego służącego sterowaniu imigracją spełniają wymogi konieczne do odmowy
zgodnie z art. 9 wniosku dotyczącego dyrektywy?
Jakie skutki będzie miało prawo do dalszej migracji po dwóch latach, jeżeli państwo 
członkowskie określi zerową kwotę?

Stosunek do innych dyrektyw
Wniosek dotyczący dyrektywy musi pozostawać w zgodzie z dyrektywami 2003/86/WE i 
2003/109/WE w odniesieniu do gwarantowania korzystniejszych praw dla posiadaczy 
błękitnej karty UE. W szczególności należy wyjaśnić, czy przepisy wniosku przewidujące 
uprzywilejowaną pozycję posiadaczy błękitnej karty są uzasadnione.

Ocena
Sprawozdawczyni stwierdza, że koncepcja błękitnej karty UE stanowi nowy rodzaj podejścia. 
Wprowadzenie błękitnej karty UE jest elementem obszernej strategii i jako takie należy je
przyjąć z zadowoleniem. Nowe podejście polega na konieczności rozsądnego powiązania we 
wspólnym pakiecie różnych aspektów, takich jak azyl oraz nielegalna i legalna migracja. Przy 
pomocy wniosku dotyczącego błękitnej karty UE po raz pierwszy korzysta z kompetencji w 
tym zakresie, aby umożliwić legalną migrację wysoko wykwalifikowanych obywateli krajów 
trzecich do UE poprzez przyznanie jednolitego prawa do pobytu i nadanie im 
uprzywilejowanego statusu. Do skutecznego wdrożenia koncepcji błękitnej karty konieczne 
jest, aby w dalszym ciągu brać pod uwagę ryzyko wynikające z nielegalnej imigracji i 
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chybionej integracji.
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