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Osobitné pripomienky
Spravodajkyňa v podstate víta ustanovenia návrhu smernice, ale domnieva sa, že na mnohých 
miestach treba veci spresniť a objasniť. Po rozhovoroch s vládnymi predstaviteľmi, s 
podnikovými združeniami a zamestnaneckými združeniami sa najmä tieto body ukázali ako 
osobitne problematické:

Článok 1:
Treba objasniť, že základnou požiadavkou v rámci tejto smernice je stanoviť podmienky 
a kritériá, na základe ktorých môžu členské štáty udeľovať modrú kartu (Blue Card) 
vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín.

Článok 2:
V návrhu smernice sa stanovuje, že v zmysle smernice možno považovať za oprávnených na 
prisťahovanie iba vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
vykonávania vysokokvalifikovaného zamestnania. Rozsah pôsobnosti sa vzťahuje výlučne na 
„vysokokvalifikovaných odborníkov“, a nie na osoby s nižšou kvalifikáciou alebo bez 
kvalifikácie, a preto treba uviesť jasnú, jednoznačnú a presnú definíciu 
„vysokokvalifikovaného zamestnania“. V tejto súvislosti nemožno požiadavku „príslušných 
profesijných skúseností v dĺžke najmenej tri roky“ klásť na jednu úroveň s kritériom 
„skončenia vyššieho vzdelania“.
Prispôsobenie kvalifikačných požiadaviek „európskemu kvalifikačnému rámcu“ by mohlo 
viesť k zjednodušeniu skúmania rovnocennosti a z toho vyplývajúceho uznávania získaných 
diplomov a dokladov o spôsobilosti vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

Článok 3 odsek 3:
Zo systematických dôvodov je otázne, či sa má v tomto návrhu hovoriť o problematike odlivu 
mozgov, pretože táto téma spadá do oblasti rozvojovej politiky, resp. spolupráce EÚ so štátmi 
pôvodu a tranzitnými štátmi.
Spravodajkyňa však v súvislosti s klauzulou o odlive mozgov zdôrazňuje, že modrá karta EÚ 
sa zaraďuje do širšej koncepcie mobility, čo sa má zohľadňovať aj rozvojové požiadavky 
krajín pôvodu a ich záujmy. Členské štáty sú povinné upustiť od aktívnych opatrení na 
prijímanie do zamestnania v odvetviach, ktoré trpia nedostatkom pracovných síl. Na 
zabraňovanie odlivu mozgov v krajinách pôvodu, ktorý má z dôvodu náboru tamojších 
„vysokokvalifikovaných pracovníkov“ výraznejšie dôsledky na rozvoj krajiny pôvodu než 
vysťahovalectvo pracovníkov s nižšou kvalifikáciou a bez kvalifikácie, sa musia vypracovať 
praktické koncepcie mobility.

Článok 4:
Spravodajkyňa sa pýta, či v súvislosti so zavádzaním modrej karty ide o možný model pre 
členské štáty (porovnaj článok 7) a či sa národné prisťahovalecké systémy budú naďalej 
využívať. Minimálne normy na prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na vykonávanie 
zamestnania vyžadujúceho vysokú kvalifikáciu nesmú brániť zachovaniu pružných 
výhodných ustanovení a podmienok prijímania. Členské štáty si musia ponechať svoje 
pôvodné právo na budovanie vnútroštátnych pracovných trhov a musia mať možnosť pružne 
a včas reagovať na meniace sa potreby pracovného trhu. Treba objasniť otázku, či sa 
zavedenie regulácie prisťahovalectva na vnútroštátnej úrovni podľa bodového systému a 
orientovaného na trh má navrhovanou smernicou vylúčiť alebo nejakou formou obmedziť.
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Okrem toho, aké sú dôsledky toho, že členský štát, ktorý nespĺňa plánované minimálne normy 
na vydanie modrej karty, resp. stanovuje iné podmienky zodpovedajúce vnútroštátnym 
prisťahovaleckým systémom na prisťahovanie vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov 
tretích krajín?

Článok 5:
Kritériá na udeľovanie modrej karty v návrhu smernice sa viažu na jednej strane na osobnú 
kvalifikáciu štátneho príslušníka tretej krajiny a na druhej strane na určité kritériá zo strany 
zamestnávateľa (napr. minimálna mzda, predloženie platnej pracovnej zmluvy). Prijatie 
vysokokvalifikovaného zamestnanca v rámci koncepcie modrej karty EÚ orientovanej na 
potreby by sa malo v prvom rade zamerať na kvalifikáciu a príslušné zručnosti štátneho 
príslušníka tretej krajiny, aby sa splnili ciele smernice. Na jednej strane musí smernica preto 
zakotviť prísne kritériá týkajúce sa požadovanej kvalifikácie, špecifických pracovných 
zručností a mzdy, aby sa zabezpečilo, že do EÚ prídu len skutočne vysokokvalifikovaní 
zamestnanci. Na druhej strane treba v súvislosti so stanovením platového kritéria treba brať 
do úvahy aj záujmy a hospodársku výkonnosť malých a stredných podnikov, pre ktoré by 
mohlo byť problematické pracovno-zmluvné určenie príliš vysokej minimálnej mzdy.
V takom prípade by sa v prípade malých a stredných podnikov mohlo na miesto skončeného 
vysokoškolského vzdelania zameriavať na ekvivalentné odborné profesijné vzdelanie a na 
získané praktické skúsenosti. Navyše by sa mala podľa toho prepracovať otázka hranice 
minimálnej mzdy 
Návrh smernice by v podstate nemal odkazovať na smernice o diskriminácii 2000/78/ES 
a 2000//43/ES. Najmä pri výbere vysokokvalifikovaných pracovníkov v rámci uplatňovania 
národného bodového systému členským štátom nesmie napríklad kritérium jazyka 
predstavovať diskrimináciu v zmysle uvedených smerníc (porovnaj jazykové znalosti ako 
výberové kritérium programu Spojeného kráľovstva pre vysokokvalifikovaných 
prisťahovalcov (Highly Skilled Migrant Programme).

Článok 7:
Regulácia prisťahovalectva na národnom pracovnom trhu musí zostať v rozsahu 
zodpovednosti a zvrchovanosti každého členského štátu. Členské štáty preto musia mať 
možnosť autonómne a v rámci vlastnej zodpovednosti určovať objem prisťahovalectva 
vysokokvalifikovaných ľudí. Členský štát, ktorý sa nedomnieva, že jeho pracovný trh 
potrebuje hospodársku migráciu, musí mať právo na to, aby stanovil nulovú kvótu. Táto 
možnosť by sa mala výslovne stanoviť v návrhu smernice.

Článok 8:
Spravodajkyňa považuje za nutné objasniť, že právo na udelenie modrej karty EÚ nezávisí 
výlučne od splnenia podmienok uvedených v článku 5 a 6, ale aj od kladného 
administratívneho rozhodnutia príslušného úradu. Štátnym príslušníkom tretích krajín nesmie 
byť priznaný právny nárok na udelenie modrej karty EÚ ani právna pomoc proti neudeleniu 
modrej karty EÚ. Treba preskúmať aj to, či by sa platnosť modrej karty EÚ mala viazať na 
dĺžku platnosti pracovnej zmluvy.
Spravodajkyňa zdôrazňuje, že uprednostňovanie držiteľov modrej karty EÚ pred 
zamestnancami z členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007 a pre ktoré ešte 
čiastočne platia prechodné opatrenia na voľný pohyb pracovníkov, sa musí zo smernice 
vypustiť. Musia sa nájsť realizovateľné riešenia pre prípad, keď ustanovenie o modrej karte 
nadobudne účinnosť pred skončením platnosti prechodných opatrení na voľný pohyb 
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pracovníkov.

Článok 9:
Zásada Spoločenstva na uprednostňovanie pracovníkov a všetky národné preferencie na 
obsadzovanie voľných miest obmedzujú pružnosť pri výbere vysokokvalifikovaných 
zamestnancov a požiadavku zamestnávateľov na urýchlenie schvaľovacieho konania. V tomto 
bode sa musí nájsť rozumný kompromis, ktorý by členským štátom poskytol väčší priestor na 
posudzovanie pri výbere uchádzačov bez toho, aby boli diskriminovaní občania EÚ a štátni 
príslušníci tretích krajín, ktorí sa zákonne zdržiavajú v EÚ.
Nejasné je aj to, či stanovenie nulovej kvóty členským štátom predstavuje podľa článku 9 
oficiálny dôvod na zamietnutie udelenia modrej karty EÚ.

Články 13 a 19:
Podľa názoru spravodajkyne zostávajú mnohé otázky týkajúce sa konkrétnej úpravy práva na 
sťahovanie do iného členského štátu otvorené. Otázne je, či po dvoch rokoch zákonného 
pobytu zanikajú pre držiteľov modrej karty v prvom členskom štáte požiadavky týkajúce sa 
platu a kvalifikácie.
Nezrušia sa právomoci členských štátov na cielenú reguláciu prisťahovalectva zavedením 
práva na sťahovanie do iného členského štátu?
Môže členský štát obmedziť kvótu pre držiteľov modrej karty, aby si cielene zachoval 
manévrovací priestor na reguláciu prisťahovalectva podľa potrieb vnútroštátneho pracovného 
trhu, alebo sú požiadavky vnútroštátneho bodovacieho systému na reguláciu prisťahovalectva 
podmienkou na zamietnutie podľa článku 9 návrhu smernice?
Ako funguje právo na sťahovanie do iného členského štátu po dvoch rokoch, keď členský štát 
stanoví kvótu na nulu?

Vzťah k iným smerniciam
Návrh smernice musí byť vzhľadom na zaručovanie výhodných práv pre držiteľov modrej 
karty EÚ zlučiteľný so smernicami 2003/86/ES a 2003/109/ES. Musí byť jasné najmä to, či 
ustanovenia návrhu, ktoré stavajú držiteľa modrej karty EÚ do lepšej pozície, možno 
odôvodniť.

Hodnotenie
Spravodajkyňa konštatuje, že koncepcia modrej karty EÚ predstavuje nový prístup k riešeniu 
problematiky prisťahovalectva. Zavedenie modrej karty EÚ je súčasťou celkovej stratégie 
a ako také ho treba privítať. Nový prístup spočíva v tom, že rozličné aspekty ako azyl, 
nelegálne a legálne prisťahovalectvo sú dômyselne zlúčené do jedného balíka. Európska únia 
si vďaka návrhu na zavedenie modrej karty EÚ po prvý raz využíva svoje právomoci na to, 
aby udeľovaním jednotného povolenia na pobyt a sprostredkovaním privilegovaného 
postavenia umožnila vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkov tretích krajín legálne sa 
prisťahovať do EÚ. Na úspešné presadenie koncepcie modrej karty treba aj naďalej mať na 
zreteli nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z nelegálneho prisťahovalectva a z neúspešnej 
integrácie.
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