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PROGRAMMAS PROJEKTS

Demogrāfiskās prognozes parāda, ka līdz 2050. gadam darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Eiropas 
Savienībā samazināsies par 48 miljoniem. No otras puses, ES uzņēmumos pieaug vakanto darbavietu 
skaits, jo īpaši trūkst augsti kvalificētu darbinieku.

Tomēr Eiropas Savienībai vēl nav izdevies piesaistīt „vislabākos un visspožākos” darbiniekus, kas vēl 
joprojām Eiropas Savienību uzskata par nepievilcīgu salīdzinājumā ar tādām valstīm kā ASV, Kanāda vai 
Austrālija.

Šo situāciju var izskaidrot ar vairākiem faktoriem:
– sadrumstalotā dalībvalstu pieeja, kas apgrūtina informācijas plūsmu par to, ka Eiropas Savienībā ir 
nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki no trešām valstīm;
– lielās atšķirības augsti kvalificētu darbinieku noteikšanas un uzņemšanas kritērijiem, kas pilnīgi 
nepārprotami ierobežo to mobilitāti visā Eiropas Savienībā;
– uzņemšanas procedūru ilgums un sarežģītība;
– šo darbinieku pilnīgas sociālas un ekonomiskas integrācijas trūkums, kas ir būtiska šo darbinieku 
saglabāšanai.

Priekšlikumā par Zilo karti1 ir mēģināts risināt šo situāciju un uzlabot ES spēju piesaistīt un saglabāt 
augstu kvalificētus darbiniekus no trešām valstīm.

Tas ir balstīts uz EK līguma 63. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu, kuros noteikts, ka Padome 
paredz pasākumus par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem un 
nepieciešamo atļauju piešķiršanas procedūru standartus, kā arī pasākumus, kas nosaka tiesības un
nosacījumus, kas trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī, paredz tiesības dzīvot citās 
dalībvalstīs.  Tajā ņemts vērā Legālās migrācijas politikas plāns2, ko 2005. gadā izdevusi Komisija. Tajā 
bija paredzēta piecu likumdošanas priekšlikumu pieņemšana par darbaspēka migrāciju laikposmā no 
2007. gada līdz 2009. gadam, tostarp priekšlikuma par Zilo karti pieņemšana.

Šā semināra mērķis ir uzklausīt ekspertu un ieinteresēto pušu viedokli un pārrunāt priešlikuma saturu un 
ierosinātās direktīvas atklātos jautājumus.

15.00–15.35
IEVADS

 Gerard Deprez, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs, 
apsveikuma vārdi

 Ewa Klamt, Eiropas Parlamenta deputāte un ES Zilās kartes direktīvas priekšlikuma 
referente

 Eiropas Komisijas pārstāvis
 Slovēnijas Padomes prezidentūras pārstāvis

                                               
1 Priekšlikums Padomes Direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas 
nodarbinātības nolūkos, sk. COM(2007)637, 2007/2008(CNS)
2 sk. dokumenta COM(2005)669 galīgo versiju un likumdošanas priekšlikumus, ko 2008. gada 17. jūnijā pieņēmusi 
Eiropas Komisija
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15.35–16.20 Piedalījās:
 Sergio Carrera, Tieslietu un iekšlietu nodaļas vadītājs un Eiropas 

Politikas pētījumu centra (CEPS) zinātniskais līdzstrādnieks 
 David Reisenzein, Attīstības, politikas un plašsaziņas līdzekļu nodaļas 

vadītājs Starptautiskajā migrācijas organizācijā Vīnē 
 Jan Tadeusz Masiel, Eiropas Parlamenta deputāts un Nodarbinātības un 

sociālo lietu komitejas atzinuma sagatavotājs par ES Zilās kartes 
direktīvas priekšlikumu

 Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eiropas Parlamenta deputāts un PES grupas 
ēnu referents par ES Zilās kartes direktīvas priekšlikumu

 Jeanine Hennis-Plasschaert, Eiropas Parlamenta deputāts un ALDE 
grupas ēnu referents par ES Zilās kartes direktīvas priekšlikumu

16.20–16.50 Jautājumi un atbildes

15.35–16.50
I SEMINĀRS

ES ZILĀS KARTES DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMA ANALĪZE

 Kā priekšlikumā ir definēts jēdziens „augstas kvalifikācijas nodarbinātība”?
 Kā risinās jautājumu par profesionālo kvalifikāciju (tostarp diplomu) atzīšanu? 

Nav vienotas ES sistēmas, kas regulētu to, kā tiek atzīta ārpus ES iegūta profesionālā 
kvalifikācija, izņemot pirmo atzīšanu kvalifikācijai, kas iegūta profesijās, kurās 
obligātās mācību prasības ir saskaņotas ES līmenī. Tāpēc kvalifikāciju, kuru viena 
dalībvalsts atzīst, cita dalībvalsts var noraidīt, kas rada problēmas, kad Zilās kartes 
īpašnieki vēlas pārcelties uz otru dalībvalsti.

 Atalgojuma slieksnis — ir ierosināti vairāki jautājumi:
                                  – vai ir ņemtas vērā mazo un vidēja lieluma uzņēmumu intereses un 
ekonomiskās iespējas; 

– minimālo algu atšķirība visā Eiropā, kas var radīt problēmas 
Eiropas Savienībā iekšējās mobilitātes ziņā; 

    – iespēja dalībvalstīm izvairīties no šī tiesību akta piemērošanas, 
nosakot pārmērīgi augstas prasības.
 ES Zilās kartes īpašnieku tiesības – vienlīdzīgas attieksmes jautājums.
 Tiesības pārcelties uz citu dalībvalsti  pēc divu gadu ilgas legālas uzturēšanās pirmajā 

dalībvalstī.
 Vai Zilā karte ir izvēles modelis dalībvalstīm – kāda rīcības brīvība dalībvalstīm ir 

dota ES Zilās kartes piešķiršanai vai atjaunošanai (nulles kvotu izdošana un 
darbaspēka tirgus politikas iemesli kā pamatojums atteikumam, labvēlīgāku 
noteikumu jautājums)?  Cik lielā mērā dalībvalstu legālās migrācijas sistēmas turpinās 
paralēli darboties?

 Kopienas preferences princips – vēlamā attieksme pret ES darbiniekiem no ES-12 
dalībvalstīm, kāda parādīta pārejas pasākumos, ir galvenokārt noteikta EK tiesību 
aktos, un tie ir pārāki par sekundārajiem tiesību aktiem – teorētiski šis likumdošanas 
priekšlikums neietekmēs ES darbiniekus no ES-12 dalībvalstīm – tomēr kā tas var 
darboties praksē?
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16.50–17.40
II SEMINĀRS

Uzņēmēju un ES darbinieku viedoklis par ES Zilo karti

 Kādas ir Eiropas ekonomikas vajadzības?
 Kā ES Zilā karte ietekmēs darbaspēka tirgu? 
 Darbinieku (ES pilsoņu un migrējošo darbinieku) intereses Eiropas līmenī – kā 

viņus aizsargā un atbalsta, lai uzlabotu viņu dzīves un darba apstākļus?

16.50–17.15 Piedalījās:
 Sverker Rudeberg, Business Europe (Eiropas Uzņēmumu konfederācijas) 

Imigrācijas darba grupas priekšsēdētājs 
 Barbara Fabian, Vācijas Rūpniecības kameras un tirdzniecības kameras 

asociācija (DIHK), Pārstāvniecība ES
 Catelene Passchier, konfederālā sekretāre, Eiropas Arodbiedrību 

konfederācija (ETUC) 

17.15–17.40 Jautājumi un atbildes

17.40–18.20
III SEMINĀRS

Kādi ir turpmākie risinājumi? 

 Eiropas migrācijas un patvēruma pakts un visaptverošas Eiropas migrācijas 
politikas izstrāde – pamata prioritāte saskaņā ar Padomes 18 mēnešu programmas 
projektu, ar kuru iepazīstināja 2008. gada jūnijā.

 Vai migrācija augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā ir risinājums ekonomiskajām 
vai demogrāfiskajām problēmām ilgtermiņā vai tikai īstermiņā?

 Augsti kvalificētu darbinieku integrācijas jautājums.

17.40–18.00 Piedalījās:
 Daniel Lecrubier, Tieslietu un iekšlietu nodaļas vadītājs Francijas 

pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
 Ewa Klamt, Eiropas Parlamenta deputāte un ES Zilās kartes direktīvas 

priekšlikuma referente
 Jan Tadeusz Masiel, Eiropas Parlamenta deputāts un Nodarbinātības un 

sociālo lietu komitejas atzinuma sagatavotājs par ES Zilās kartes direktīvas 
priekšlikumu 

18.00–18.20 Jautājumi un atbildes
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18.20–18.30
NOSLĒGUMS

18.20–18.30 Gerard Deprez, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
priekšsēdētājs, noslēguma runa

PIELIKUMS

PRAKTISKAS VADLĪNIJAS DEBATĒM

Uzstāšanās laiks būs ierobežots līdz 5–15 minūtēm (lūdzu, sk. informāciju par programmu).
Lai pēc iespējas lielāks skaits Parlamenta deputātu varētu piedalīties debatēs, katram jautājumam atvēlētais 
laiks tiks ierobežots līdz 3 minūtēm. 
Deputāti uzstāsies kārtībā, kādā saņemts pieprasījums.
Ja kāds vēlas iesniegt savu runu, to var izdarīt rakstiski, iepriekš iesniedzot dokumentus (vēlams angļu vai 
franču valodā vēlākais līdz 2008. gada 23. jūnijam plkst. 12.00) sekretariātā (e-pasts: 
ip-libe@europarl.europa.eu). Šie dokumenti tiks izsniegti sanāksmes laikā.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS TIEM, KAS VĒLAS APMEKLĒT SEMINĀRU

Šis seminārs ir publiski pieejams. Tomēr drošības nolūkā dalībniekiem, kuriem nav Eiropas Parlamenta ieejas 
kartes, ir iepriekš jāsaņem caurlaides. Tiem, kas vēlas saņemt caurlaides, jāgriežas sekretariātā (ip-
libe@europarl.europa.eu) līdz 2008. gada 23. jūnijam. Ir ļoti svarīgi norādīt savu vārdu un uzvārdu, adresi
un dzimšanas datumu. Ja nenorādīsiet šo informāciju, Drošības dienests caurlaides neizsniegs. Ieejas kartes 
var saņemt laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 dienā, kad notiek seminārs, pie PHS ēkas ieejas. 

Semināra sekretariāts Tālruņa Nr. Adrese E-pasta adrese

Ana Dumitrache
administratore +32 2 284 14 16

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz 
Komitejas sekretariāta 
asistente

+32 2 284 46 16

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
Asistente +32 2 284 49 43

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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