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NÁVRH PROGRAMU

Podľa demografických predpovedí sa očakáva, že počet obyvateľov v produktívnom veku v EÚ 
klesne do roku 2050 na 48 miliónov. Naproti tomu čelia podniky EÚ zvyšujúcim sa počtom 
neobsadených pracovných miest, najmä pokiaľ ide o vysokokvalifikovaných pracovníkov.

EÚ sa však doteraz nepodarilo prilákať tých najlepších a najšikovnejších, ktorí naďalej považujú 
EÚ za nezaujímavú v porovnaní s krajinami ako USA, Kanada alebo Austrália.

Túto situáciu možno vysvetliť niekoľkými faktormi:
– nejednotné prístupy členských štátov, čo nevyjadruje posolstvo, že EÚ potrebuje 
vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín;
– obrovské rozdiely v definovaní vysokokvalifikovaných pracovníkov a v kritériách ich 
prijímania , čo jasne obmedzuje ich mobilitu v rámci celej EÚ;
– zdĺhavosť a komplexnosť postupov prijímania;
– nedostatočné plné sociálne a ekonomické začlenenie týchto pracovníkov, ktoré zohráva 
kľúčovú úlohu pre ich udržanie.

Návrh modrej karty1 je pokusom o nápravu tejto situácie a o zlepšenie schopnosti EÚ prilákať a 
udržať vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

Je založený na článku 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Zmluvy o ES, podľa ktorého Rada prijíma 
opatrenia týkajúce sa podmienok vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, pravidiel 
postupu vydávania potrebných povolení, ako aj opatrenia, ktorými sa vymedzujú práva a 
podmienky, za ktorých sa môžu štátni príslušníci tretích krajín s riadnym pobytom v členskom 
štáte zdržiavať v iných členských štátoch. Nadväzuje na Plán politiky pre legálnu migráciu2, 
ktorý vydala Komisia v roku 2005. Podľa tohto plánu malo byť v rokoch 2007 až 2009 prijatých 
päť legislatívnych návrhov o migrácii pracovnej sily, medzi ktorými mal byť aj návrh modrej 
karty.

Cieľom tohto seminára je vypočuť si príspevky odborníkov a zúčastnených strán a diskutovať 
o obsahu a nevyriešených otázkach navrhovanej smernice.

15.00 h – 15.35 h

ÚVOD

 Gerard DEPREZ, predseda Výboru pre občianske slobody, uvítací prejav
 Ewa KLAMT, poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajkyňa o návrhu smernice 

o modrej karte EÚ 
 zástupca Európskej komisie
 zástupca slovinského predsedníctva Rady

                                               
1 Návrh smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného 
zamestnania, pozri KOM(2007)637, 2007/0228 (CNS).
2 Pozri KOM(2005)669 v konečnom znení a legislatívne návrhy, ktoré schválila Európska komisia 17.6.2008.
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15.35 h - 16.20 h Vystúpia:

 Sergio CARRERA, vedúci útvaru spravodlivosti a vnútorných vecí a 
výskumný pracovník v Centre pre štúdium európskych politík (CEPS) 

 David REISENZEIN, vedúci oddelenia pre rozvoj, politiku a médiá v 
Medzinárodnej organizácii pre migráciu vo Viedni 

 Jan Tadeusz MASIEL, poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý bol požiadaný o 
stanovisko k návrhu smernice o modrej karte EÚ 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, poslanec Európskeho parlamentu 
a tieňový spravodajca skupiny PSE v súvislosti s návrhom smernice o 
modrej karte EÚ 

15.35 h – 16.50 h

SCHÔDZA I
ANALÝZA NÁVRHU SMERNICE O MODREJ KARTE EÚ

 Ako je vysokokvalifikované zamestnanie definované v návrhu?
 Ako sa bude riešiť uznávanie odborných kvalifikácií (vrátane diplomov)? 

Neexistuje spoločný rámec EÚ, ktorým by sa riadilo uznávanie odborných kvalifikácií 
získaných mimo EÚ, okrem prvého uznania kvalifikácií pre povolania, v prípade 
ktorých boli požiadavky na minimálnu odbornú prípravu harmonizované na úrovni 
EÚ. Z toho vyplýva, že kvalifikácie uznávané v jednom členskom štáte môžu byť 
v druhom členskom štáte odmietnuté, čo môže vyvolať problémy v momente, keď 
držiteľ modrej karty bude chcieť odísť do druhého členského štátu. 

 Platové prahy: vznikajú viaceré otázky:
– Zohľadnili sa záujmy a hospodárske kapacity malých a stredných 
   podnikov? 

  – Otázka rozdielnych výšok minimálnych miezd v Európe, ktoré 
   by mohli spôsobiť problémy v prípade mobility vo vnútri EÚ. 

      – Možnosť členských štátov neuplatňovať právne predpisy (opt out) 
         zavedením veľmi vysokých prahov

 Práva držiteľov modrej karty EÚ – otázka rovnakého zaobchádzania
 Právo odísť do iného členského štátu po dvoch rokoch legálneho pobytu v prvom 

členskom štáte
 Predstavuje modrá karta pre členské štáty dobrovoľný model? – Aký priestor sa 

ponecháva členským štátom pri udeľovaní alebo obnovovaní modrej karty EÚ (otázka 
nulových kvót a zámerov politiky pracovného trhu ako dôvodov na odmietnutie, 
otázka výhodnejších ustanovení)? Do akej miery budú naďalej platiť vnútroštátne 
systémy legálnej migrácie?

 Zásada preferencie Spoločenstva – preferenčné zaobchádzanie EÚ s pracujúcimi 
pochádzajúcimi z EÚ-12, ktoré je zakotvené v prechodných ustanoveniach, 
predstavuje primárne právo ES a preto má prednosť pred sekundárnymi právnymi 
predpismi, legislatívny nástroj sa teoreticky nebude týkať pracujúcich z EÚ-12 – ako 
to však môže fungovať v praxi?
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 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, poslankyňa Európskeho parlamentu 
a tieňová spravodajkyňa skupiny ALDE v súvislosti s návrhom smernice o 
modrej karte EÚ

16.20 h- 16.50 h Otázky a odpovede

16.50 h- 17.40 h

SCHÔDZA II
Modrá karta EÚ z pohľadu podnikateľských kruhov a pracujúcich z EÚ

 Aké sú potreby európskeho hospodárstva?
 Aký vplyv bude mať modrá karta EÚ na pracovný trh? 
 Záujmy pracujúcich (občanov EÚ a migrujúcich pracovníkov) na európskej 

úrovni – ako budú hájené a podporované s cieľom zlepšiť ich životné a pracovné 
podmienky?

16.50 h – 17.15 h Vystúpia:

 Sverker RUDEBERG, predseda pracovnej skupiny pre prisťahovalectvo 
v Business Europe (Konfederácia európskych podnikov)

 Barbara FABIAN, DIHK – Združenie nemeckých priemyselných 
a obchodných komôr, zastúpenie pri EÚ

 Catelene PASSCHIER, tajomníčka konfederácie, Európska konfederácia 
odborových zväzov (ETUC) 

17.15 h – 17.40 h Otázky a odpovede
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17.40 h – 18.20 h

SCHÔDZA III
Čo nás čaká v budúcnosti? 

 Európsky pakt o migrácii a azyle a rozvoj globálnej európskej prisťahovaleckej 
politiky – základná  priorita podľa návrhu 18-mesačného programu Rady, ktorý bol 
predložený v júni 2008

 Vyrieši prisťahovalectvo zamerané na vysokokvalifikované zamestnanie hospodárske 
a demografické problémy v dlhodobom, alebo len v krátkodobom horizonte?

 Otázka integrácie vysokokvalifikovaných pracujúcich.

17.40 h – 18.00 h Vystúpia:

 Daniel LECRUBIER, vedúci útvaru spravodlivosti a vnútorných vecí na 
Stálom zastupiteľstve Francúzska pri EÚ

 Ewa KLAMT, poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajkyňa o 
návrhu smernice o modrej karte EÚ 

 Jan Tadeusz MASIEL, poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý bol požiadaný o 
stanovisko k návrhu na smernicu o modrej karte EÚ

18.00 h – 18.20 h Otázky a odpovede

18.20 h – 18.30 h

Záver

18.20 h– 18.30h Gerard DEPREZ, predseda Výboru pre občianske slobody, záverečný 
prejav
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PRÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

Prezentácie budú časovo obmedzené na 5 – 10 minút (podrobnejšie informácie v programe).
Aby mohlo počas diskusie vystúpiť čo najviac poslancov, rečnícky čas na príspevok alebo otázku sa 
obmedzuje na 3 minúty. 
Priestor na vystúpenie dostanú poslanci v poradí, v akom boli prijaté ich žiadosti.
Rečníci, ktorí chcú doplniť svoj prejav, môžu tak urobiť písomne tým spôsobom, že sekretariátu vopred 
predložia dokumenty (najlepšie v anglickom alebo vo francúzskom jazyku, najneskôr do piatku 23. júna 
2008 do 12.00 h) (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty sa účastníkom rozdajú počas 
stretnutia.

DÓLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA SEMINÁRI

Tento seminár je verejný. Z bezpečnostných dôvodov si však musia účastníci, ktorí nemajú preukaz na vstup 
do Európskeho parlamentu, takýto preukaz vopred zabezpečiť. Záujemcovia o tento preukaz kontaktujte 
sekretariát semináru (email: ip-libe@europarl.europa.eu) do 23. júna 2008. Dôležité je, aby ste nám poslali 
vaše celé meno, adresu a dátum narodenia. Bez týchto údajov bezpečnostná služba priepustky neposkytne. 
Preukaz na vstup si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 14.00 h do 15.00 h v deň seminára vo vchode do budovy 
PHS.

Sekretariát seminára Telefón Adresa Elektronická adresa

Ana Dumitrache
administrátorka +32.2.284 14 16

Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz
Asistentka sekretariátu 
výboru

+32.2.284 46 16

Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
asistentka +32.2.284 49 43

Európsky parlament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu


	730100sk.doc

