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Posebne opombe
Poročevalka načeloma pozdravlja določbe iz predloga direktive, vendar meni, da jih je treba 
na nekaterih mestih natančneje opredeliti in pojasniti. Po pogovoru z vladnimi predstavniki, 
združenji podjetij in združenji delojemalcev so bila ugotovljena zlasti naslednja sporna 
vprašanja: 

Člen 1:
Pojasniti je treba, da je temeljni namen te direktive določitev pogojev in meril, v skladu s 
katerimi lahko države članice dodelijo modro karto visokokvalificiranim državljanom tretjih 
držav. 

Člen 2:
V predlogu direktive je določeno, da so do priselitve in zaposlitve za visokokvalificirane 
delavce v skladu z direktivo upravičeni izključno visokokvalificirani državljani tretjih držav. 
Ker področje uporabe direktive vključuje le „visokokvalificirane delavce“ in ne zajema manj 
kvalificiranih ali nekvalificiranih oseb, je treba jasno, nedvoumno in natančno opredeliti 
pojem „zaposlitev za visokokvalificirane delavce“. V zvezi s tem ne sme biti zahteva glede 
„vsaj treh let ustreznih poklicnih izkušenj“ enakovredna merilu „visokošolske izobrazbe“. 
Če bi zahteve glede kvalifikacij prilagodili „evropskemu okviru za priznavanje kvalifikacij“, 
bi lahko lažje preverjali enakovrednost ter potem priznavali diplome in druge poklicne 
kvalifikacije, ki so jih v tretji državi pridobili visokokvalificirani državljani tretjih držav. 

Člen 3(3):
Zaradi sistematičnosti je treba pojasniti, ali je primerno, da se v tem predlogu obravnava 
problematika bega možganov, ker to vprašanje spada na področje razvojne politike ali 
sodelovanja EU z državami razvoja in tranzitnimi državami. 
Vendar v zvezi s klavzulo o begu možganov poročevalka poudarja, da je „modra karta EU“ 
pomemben koncept mobilnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi razvojne potrebe in interese 
držav izvora. Države članice ne smejo uporabljati ukrepov aktivne politike zaposlovanja v 
sektorjih, v katerih primanjkuje delavcev. Da se prepreči „beg možganov“ v državah izvora, 
na razvoj katerih pridobivanje tamkajšnjih visokokvalificiranih delavcev bistveno bolj vpliva 
kot odseljevanje manj kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev, je treba pripraviti izvedljive 
koncepte glede mobilnosti. 

Člen 4:
Poročevalka se sprašuje, ali je uvedba modre karte izbirni model za države članice (prim. 
člen 7) in se še naprej vzporedno uporabljajo nacionalni sistemi priseljevanja. V direktivi 
predlagani minimalni standardi, v skladu s katerimi se državljanom tretjih držav dovoli 
zaposlitev za visokokvalificirane delavce, ne smejo onemogočati uporabe prožnejših ugodnih 
pravil in pogojev za sprejem. Države članice morajo ohraniti prvotno pravico do oblikovanja 
nacionalnih trgov dela, poleg tega jim je treba omogočiti, da se na spremenljive zahteve na 
trgu dela odzovejo prožno in hitro. Pojasniti je treba, ali predlog direktive izključuje ali kakor 
koli omejuje nacionalno urejanje sprejema, ki se uravnava na podlagi sistema točk in je ciljno 
usmerjen v trg dela. Kakšne so tudi posledice, kadar država članica ne dosega minimalnih 
standardov glede modre karte ali kadar v skladu z nacionalnimi sistemi priseljevanja določi
druge pogoje za sprejem visokokvalificiranih državljanov tretjih držav?

Člen 5:
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Merila za dodelitev modre karte iz predloga direktive so po eni strani povezana s poklicnimi 
kvalifikacijami državljana tretje države, po drugi strani pa z merili, ki jih določi delodajalec 
(npr. minimalna plača, predložitev veljavne pogodbe o delu). Sprejem visokokvalificiranega 
delavca v okviru koncepta „modre karte EU“, ki temelji na povpraševanju, mora biti vezano 
zlasti na dejanske kvalifikacije in sposobnosti državljana tretje države, da se ne ogrozijo cilji 
direktive. Zato je treba v direktivi določiti stroga merila glede potrebnih kvalifikacij, 
poklicnih izkušenj in plače ter tako zagotoviti, da v EU pridejo le zares „visokokvalificirani 
delavci“. Vendar je treba pri določitvi merila glede plače upoštevati tudi interese in 
gospodarsko storilnost malih in srednje velikih podjetij, za katere je lahko pogodbena 
določitev previsoke minimalne plače neugodna. V zvezi s tem se lahko za mala in srednje 
velika podjetja namesto visokošolske izobrazbe določijo enakovredna strokovna poklicna 
izobrazba in ustrezne praktične izkušnje. Poleg tega je treba podobno prilagoditi raven 
minimalne plače.
Načeloma se predlog direktive ne sme sklicevati na direktivi o diskriminaciji 2000/78/ES in 
2000/43/ES. Zlasti takrat, kadar država članica pri izbiri visokokvalificiranega delavca 
uporabi nacionalni sistem točk, ne sme na primer merilo jezika pomeniti diskriminacije v 
skladu z navedenima direktivama (prim. jezikovno znanje kot merilo pri izbiri v okviru 
programa „Highly Skilled Migrant Programme“ Združenega kraljestva). 

Člen 7:
Za uravnavanje priseljevanja na nacionalnem trgu dela mora biti še naprej odgovorna 
posamezna država članica in o tem mora suvereno odločati. Zato je treba državam članicam 
omogočiti, da neodvisno in na podlagi lastne odgovornosti določijo obseg priseljevanja 
visokokvalificiranih delavcev. Državi članici, ki meni, da na njenem trgu dela ne bo potrebna 
gospodarska migracija, je treba omogočiti, da določi ničelno kvoto. Ta možnost mora biti 
izrecno določena v predlogu direktive.

Člen 8:
Poročevalka meni, da je treba pojasniti, da pravica do dodelitve modre karte EU ni odvisna le 
od izpolnjevanja pogojev iz členov 5 in 6, ampak tudi od pozitivne upravne odločitve 
pristojnega organa. Državljanu tretje države se ne sme priznati pravni zahtevek za dodelitev 
modre karte EU ali pravno sredstvo zoper nedodelitev modre karte EU. Poleg tega je treba 
preveriti, ali bi bilo treba veljavnost modre karte EU povezati s trajanjem pogodbe o delu. 
Poročevalka poudarja, da je treba z direktivo preprečiti, da bi se imetniki modre karte EU 
prednostno obravnavali v primerjavi z delavci iz držav članic, ki so pristopile leta 2004 in 
2007, za katere še vedno delno velja prehodna ureditev prostega pretoka delavcev. Določiti je 
treba izvedljive rešitve, ki se uporabijo, če začne ureditev glede modre karte veljati pred 
iztekom veljavnosti prehodne ureditve glede prostega pretoka delavcev. 

Člen 9:
Načelo prednostne obravnave v Skupnosti in vsako nacionalno prednostno preverjanje glede 
izpolnjevanja prostih delovnih mest zmanjšuje prožno izbiro visokokvalificiranih delavcev in 
omejuje zahtevo delodajalcev glede pospešenega postopka za sprejem. V zvezi s tem je treba 
doseči razumen dogovor, ki bo državam članicam omogočal veliko manevrskega prostora pri 
izbiri prosilcev, ne da bi pri tem diskriminirale državljane EU in državljane tretjih držav, ki 
zakonito prebivajo v EU. 
Nejasno je tudi vprašanje, ali je določitev ničelne kvote s strani države članice uraden razlog 
za zavrnitev modre karte EU v skladu s členom 9. 
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Člena 13 in 19:
Poročevalka meni, da je veliko vprašanj o dejanski obliki pravice do nadaljnjega preseljevanja 
odprtih. Vprašanje je, ali se za imetnika modre karte zahteve glede plače in kvalifikacij v prvi 
državi članici po dveh letih zakonitega prebivanja ne uporabljajo več. 
Ali bo določitev pravice do nadaljnjega preseljevanja povzročila, da države članice ne bodo 
več mogle sistematično uravnavati preseljevanja na nacionalni ravni? 
Ali lahko država članica omeji kvoto imetnikov modre karte, da ohrani manevrski prostor za 
uravnavanje priseljevanja, pri katerem se upošteva povpraševanje na nacionalnih trgih dela, 
oziroma ali tudi zahteve nacionalnega sistema točk za uravnavanje priseljevanja izpolnjujejo 
pogoje za zavrnitev v skladu s členom 9 osnutka direktive?
Kakšni so učinki pravice do nadaljnjega priseljevanja po dveh letih, kadar določi država 
članica ničelno kvoto?

Razmerje z drugimi direktivami
Predlog direktive mora glede zagotavljanja ugodnejših pravic imetnikom modre karte EU biti 
združljiv z direktivama 2003/86/ES in 2003/109/ES. Pojasniti je treba zlasti vprašanje, ali so 
lahko določbe predloga, ki postavljajo imetnike modre karte EU v boljši položaj, upravičene. 

Ocena
Poročevalka ugotavlja, da pomeni koncept modre karte EU nov pristop. Uvedba modre karte 
EU je del obsežne strategije in jo je treba pozdraviti. Novi pristop se kaže v smiselnem 
povezovanju različnih vidikov, kot so azil, nezakonito in zakonito preseljevanje, v skupen 
paket. S predlogom o modri karti Evropska unija prvič uresničuje svojo pristojnost na tem 
področju tako, da omogoča zakonito preseljevanje visokokvalificiranih državljanov tretjih 
držav v EU z dodelitvijo enotnega dovoljenja za prebivanje in zagotovitvijo privilegiranega 
položaja. Za uspešno izvajanje koncepta modre karte je treba še naprej upoštevati tveganje, 
povezano z nezakonitim priseljevanjem in neuspešnim združevanjem.
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