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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βάσει δημογραφικών εκτιμήσεων προβλέπεται ότι ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά
48 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Αφετέρου, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν όλο και
μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τις θέσεις υψηλής ειδίκευσης.

Όμως, η ΕΕ ακόμη δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει τα "καλύτερα και λαμπρότερα μυαλά", που
συνεχίζουν να την θεωρούν μη ελκυστική σε σύγκριση με χώρες σαν τις ΗΠΑ, τον Καναδά ή την 
Αυστραλία.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν αυτή την κατάσταση:
- η αποσπασματική τακτική των κρατών μελών, που δεν καταφέρνει να περάσει το μήνυμα ότι
έχουν ζήτηση στην ΕΕ οι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης που προέρχονται από τρίτες χώρες,
- οι μεγάλες διαφορές στον ορισμό και στα κριτήρια εισόδου των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
πράγμα που περιορίζει σαφώς την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ,
- οι χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες εισόδου,
- η ατελής κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση αυτών των εργαζομένων, που είναι όμως 
κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου αυτοί να μείνουν.

Η πρόταση για την καθιέρωση της "μπλε κάρτας"1 προσπαθεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση 
και να βελτιώσει τις δυνατότητες της ΕΕ στο να προσελκύει και να συγκρατεί εργαζόμενους 
υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες.

Η πρόταση θεμελιώνεται στο άρθρο 63, παράγραφοι 3(a) και (4) της Συνθήκης της ΕΚ, που ορίζει
ότι το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων
χωρών, και σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έκδοσης των αναγκαίων αδειών, 
όπως και τα μέτρα για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος δύνανται να μεταφέρουν τη 
διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος. Η πρόταση ακολουθεί το Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη
Μετανάστευση2 που εξέδωσε η Επιτροπή το 2005. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την έγκριση πέντε
νομοθετικών προτάσεων για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού μεταξύ 2007 και 2009, μεταξύ 
των οποίων και την πρόταση για την Μπλε Κάρτα.

Σκοπός του σημερινού σεμιναρίου είναι να ακουστούν απόψεις ειδικών και ενδιαφερομένων και
να συζητηθούν το περιεχόμενο και τα βασικά σημεία της προτεινόμενης Οδηγίας.

15:00 - 15:35
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Gerard DEPREZ, Πρόεδρος της Επιτροπής LIBE, εισαγωγική προσφώνηση
 Ewa KLAMT, Ευρωβουλευτής και εισηγήτρια για την Πρόταση Οδηγίας για την Μπλε 

                                               
1 Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, βλ. COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS)
2 βλ. έγγραφο COM(2005) 669 τελικό, και τις νομοθετικές προτάσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις
17.06.2008
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Κάρτα της ΕΕ
 Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Εκπρόσωπος της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου

15:35 - 16:20 Θα ομιλήσουν οι κατωτέρω:
 Sergio CARRERA, Προϊστάμενος Τμήματος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

και Ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών (CEPS) 
 David REISENZEIN, Προϊστάμενος Μονάδας Αναπτυξιακής Πολιτικής και 

Μέσων Ενημέρωσης στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, Βιέννη

15:35 - 16:50
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

 Πώς ορίζει η πρόταση την "απασχόληση υψηλής ειδίκευσης" ;
 Πώς θα γίνεται η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

(συμπεριλαμβανομένων των πτυχίων); Δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που
να διέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός 
ΕΕ, εξαιρέσει της πρώτης αναγνώρισης προσόντων για επαγγέλματα για τα οποία οι 
ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης έχουν εναρμονισθεί σε επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, τα 
προσόντα που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος πιθανόν να μην γίνουν δεκτά σε 
άλλο κράτος μέλος, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όταν ο κάτοχος 
μιας Μπλε Κάρτας θελήσει να μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος.

 Μισθολογικά κατώτατα όρια: διάφορα ερωτηματικά γεννώνται:
- λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι οικονομικές δυνατότητες των

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων;
- διαφορετικοί ελάχιστοι μισθοί στις διάφορες χώρες της ΕΕ, πράγμα που θα 

μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε περίπτωση ενδοκοινοτικής 
κινητικότητας;

- δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρούνται ("opt out") της νομοθεσίας 
θέτοντας υπέρμετρα υψηλά κατώτατα όρια;

 Δικαιώματα των κατόχων της Μπλε Κάρτας της ΕΕ – ζήτημα ίσης μεταχείρισης
 Δικαίωμα μετακόμισης σε άλλο κράτος μέλος μετά από δυο έτη νόμιμης διαμονής στο 

πρώτο κράτος μέλος
 Είναι η Μπλε Κάρτα κάποιο προαιρετικό μοντέλο για τα κράτη μέλη; Ποιό είναι το

περιθώριο που αφήνεται στα κράτη μέλη ως προς το να χορηγήσουν ή να ανανεώσουν
μια Μπλε Κάρτα (ζήτημα μηδενικής ποσόστωσης και λόγοι πολιτικής στον τομέα της 
αγοράς εργασίας που στηρίζουν αυτή την άρνηση, ζήτημα πιο ευνοϊκών διατάξεων);  
Σε ποιό βαθμό διατηρούνται σε παράλληλη ισχύ τα εθνικά συστήματα νόμιμης 
μετανάστευσης;

 Αρχή της κοινοτικής προτίμησης - η προτιμησιακή μεταχείριση των ευρωπαίων
εργαζομένων που προέρχονται από την Ευρώπη των 12 που διατυπώθηκε στις
μεταβατικές συμφωνίες αποτελεί πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και με την ιδιότητα
αυτή υπερέχει του δευτερογενούς (παράγωγου) δικαίου - θεωρητικά, η νομοθετική 
πρόταση δεν θίγει τους ευρωπαίους εργαζομένους που προέρχονται από την Ευρώπη 
των 12 - όμως, πώς τούτο θα εφαρμοστεί στην πράξη;
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 Jan Tadeusz MASIEL, Ευρωβουλευτής και συντάκτης γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Πρόταση 
Οδηγίας για την Μπλε Κάρτα της ΕΕ

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Ευρωβουλευτής και σκιώδης εισηγητής 
της Ομάδας ΕSΡ για την Πρόταση Οδηγίας για την Μπλε Κάρτα της ΕΕ  

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Ευρωβουλευτής και σκιώδης 
εισηγήτρια της Ομάδας ALDE για την Πρόταση Οδηγίας για την Μπλε Κάρτα 
της ΕΕ

16:20 - 16:50 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

16:50 - 17:40
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η Μπλε Κάρτα της ΕΕ, όπως τη βλέπουν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι της ΕΕ

 Ποιές είναι οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής οικονομίας;
 Ποιά επίπτωση θα έχει στην αγορά εργασίας η Μπλε Κάρτα της ΕΕ;
 Τα συμφέροντα των εργαζομένων (πολιτών της ΕΕ και αλλοδαπών μεταναστών)

σε ευρωπαϊκό επίπεδο - πώς θα τα προασπίσουμε και θα τα προαγάγουμε με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους;

16:50 - 17:15 Θα ομιλήσουν οι κατωτέρω:
 Sverker RUDEBERG, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη

Μετανάστευση, της Business Europe (συνομοσπονδία ευρωπαίων 
επιχειρηματιών)

 Barbara FABIAN, DIHK - Ένωση Γερμανικών Βιομηχανικών και
Εμπορικών Επιμελητηρίων, Αντιπροσωπεία παρά τη ΕΕ

 Catelene PASSCHIER, Γραμματέας Συνομοσπονδίας, Ευρωπαϊκή 
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (European Trade Union Confederation) 
(ETUC) 

17:15 - 17:40 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

17:40 – 18:20
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ποιόν δρόμο να ακολουθήσουμε;

 Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και η ανάπτυξη μιας
συνολικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής - βασική προτεραιότητα σύμφωνα 
με το Σχέδιο 18μηνου προγράμματος του Συμβουλίου που υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2008

 Αντιπροσωπεύουν οι μετανάστες υψηλής ειδίκευσης μια λύση για τα οικονομικά ή
δημογραφικά προβλήματα μακροπρόθεσμα, ή μόνο βραχυπρόθεσμα; 

 Ζήτημα της ενσωμάτωσης των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης.

17:40 – 18:00 Θα ομιλήσουν οι κατωτέρω:
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 Daniel LECRUBIER, Προϊστάμενος Τμήματος Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών, Μόνιμη Αντιπροσωπεία Γαλλίας στην ΕΕ

 Ewa KLAMT, Ευρωβουλευτής και εισηγήτρια για την Πρόταση Οδηγίας για
την Μπλε Κάρτα της ΕΕ

 Jan Tadeusz MASIEL, Ευρωβουλευτής και συντάκτης γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Πρόταση 
Οδηγίας για την Μπλε Κάρτα της ΕΕ

18:00 - 18:20 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

18:20 - 18:30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

18:20 - 18:30 Gerard DEPREZ, Πρόεδρος της Επιτροπής LIBE, καταληκτική ομιλία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο χρόνος κάθε παρουσίασης θα περιορίζεται σε 5-10 λεπτά (βλ. πρόγραμμα για λεπτομέρειες).
Κατά τη συζήτηση, για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές, ο χρόνος ομιλίας
θα περιορίζεται σε 3 λεπτά ανά ομιλία ή ερώτηση. 
Το λόγο θα λαμβάνουν οι βουλευτές με τη σειρά που θα έχουν ζητήσει να παρέμβουν.
Οι ομιλητές που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις ομιλίες τους μπορούν να υποβάλουν έγγραφα 
συμπληρώματα (κατά προτίμηση στην αγγλική ή τη γαλλική), εκ των προτέρων (μέχρι τις 23.06.2008 ώρα 
12:00 μεσημβρινή) στη γραμματεία (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Τα έγγραφα αυτά θα διανεμηθούν 
στη διάρκεια της συνεδρίασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό. Όμως, για λόγους ασφαλείας, όσοι δεν διαθέτουν κάρτα εισόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οφείλουν να εκδώσουν από πριν μια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του σεμιναρίου (ip-libe@europarl.europa.eu) πριν από τις 23.06.2008. 
Οφείλετε να μας κοινοποιήσετε πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης. Χωρίς αυτά
τα στοιχεία, η Υπηρεσία Ασφαλείας δεν θα εκδώσει κάρτα εισόδου. Μπορείτε να παραλάβετε την κάρτα
εισόδου από 14:00 έως 15:00 την ημέρα του σεμιναρίου στην είσοδο του Κτιρίου PHS.

Γραμματεία Σεμιναρίου Τηλέφωνο Διεύθυνση Διεύθυνση E-mail

Ana Dumitrache
Διοικητικός +32.2.284 14 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz
Βοηθός γραμματείας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής

+32.2.284 46 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
Βοηθός +32.2.284 49 43

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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