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Įvertinimas ir rekomendacijos 

Europa susiduria su istoriniu iššūkiu vykstant pabėgėlių krizei … 

2015 m. į Europą atvykstančių pabėgėlių ir prieglobsčio ieškotojų 

skaičius pasiekė rekordinį lygį – jų srautas viršijo vieną milijoną žmonių, o 

vien per pirmus keturis 2016 m. mėnesius atvyko daugiau nei 180 000 

žmonių. Europa yra pajėgi ir turi patirties atsilaikyti šiam iššūkiui, tačiau dėl 

tokio beprecendentinio per tokį trumpą laikotarpį atvykusių pabėgėlių 

skaičiaus kyla dideli infrastruktūros sunkumai. Tai taip pat padarė galingą 

poveikį viešajai nuomonei, kuri tebėra labai jautri pabėgėlių ir migracijos 

klausimams. Todėl daugiausiai politinių pastangų buvo dedama pabėgėlių 

krizei spręsti.  

… tačiau ji taip pat turėtų ir toliau gerinti savo darbo migracijos

sistemą, kad galėtų reaguoti į būsimus iššūkius. 

Humanitarinė migracija nėra didžiausia migracijos į Europos Sąjungą 

(ES) rūšis. Taip pat ji negali pakeisti savarankiškų ir pasirenkamų darbo 

migracijos kanalų, kuriais, kaip tikimasi, darbdaviai patenkins būsimus 

kvalifikuotų darbuotojų poreikius Europos darbo rinkoje, kur darbingo 

amžiaus gyventojų skaičius mažėja, o netolimoje ateityje gali dar labiau 

padidėti kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Šiame kontekste tebėra aktualus 

klausimas, ar Europa ir toliau bus patraukli vieta talentams ir kokį vaidmenį 

ES politika gali suvaidinti didinant tokį patrauklumą. 

Europos Sąjunga yra svarbi migracijos kryptis... 

ES priima daugiau migrantų nei bet kuri kita EBPO zona – pusė visų 

užfiksuotų į EBPO atvykstančių migrantų srautų tenka EBPO 

priklausančioms ES valstybėms (ES-EBPO). Tiek 2013 m., tiek 2014 m. 

nuolatiniam gyvenimui į ES-EBPO šalis iš trečiųjų šalių atvykstančių 

migrantų srautas sudarė apie 1 mln. Nors nuo 2007  m. migrantų srautas 

mažėjo, jis tebėra panašus į migrantų, atvykstančių į JAV, srautą. Imigrantų 
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skaičius, atvirkščiai, didėjo. Per pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį suaugusiųjų, 

gimusių už ES ribų, skaičius vien ES15 šalyse padidėjo daugiau nei 42 % iki 

30 mln. ir sudarė trečdalį visų migrantų EBPO šalyse. ES gyvenančių 

trečiųjų šalių piliečių nuo 15 iki 64 metų amžiaus skaičius 2006–2015 m. 

padidėjo 12 %.  

...bet tik nedidelė dalis atvykėlių yra darbo migrantai ar atvyksta 

ieškoti darbo... 

Maždaug vienas iš trijų į ES atvykstančių naujų migrantų yra darbo 

migrantas, o šeimos migrantai sudaro didesnę dalį. Daugelis darbo migrantų 

yra susikoncentravę vos keliose ES šalyse (Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje), iš esmės tose, kuriose darbo migracijos politika nenumato su 

išsilavinimu ar įgūdžiais susijusių apribojimų (Pietų Europa). Šios šalys 

skiriasi nuo įsikūrimui pasirenkamų EBPO šalių (Australijos, Kanados ir 

Naujosios Zelandijos), į kurias nuolatinė ekonominė migracija vyksta 

kanalais, kuriuose taikomi ribojantys kriterijai. Tačiau darbo migrantų dalis 

visame sraute ES šalyse yra didesnė nei JAV. Aplamai, vertinant istoriškai, 

migracijai į ES buvo būdinga didesnė šeimos ir humanitarinių migrantų dalis 

nei įsikūrimui pasirenkamose šalyse. 

...o bendroji migrantų dalis ir santykiniai srautai yra mažesni nei 

konkuruojančiose EBPO šalyse. 

Migrantai iš trečiųjų šalių sudaro 4 % visų darbingo amžiaus ES 

gyventojų nuo 15  iki 64 m. – ši dalis yra daugiau nei dvigubai mažesnė nei 

JAV ir netgi mažesnė nei Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. 

Tačiau lyginant su gyventojų skaičiumi, ES priėmė migrantų srautus, 

panašius į JAV (0,3 %, palyginti su visu gyventojų skaičiumi). Tačiau jie 

buvo gerokai mažesni nei migrantų srautai į Kanadą, Australiją ir Naująją 

Zelandiją. 

ES pritraukia migrantus iš labai įvairių šalių, bet yra patraukliausia 

migrantams iš kaimyninių šalių... 

Tarptautinę migraciją į EBPO šalis skatina kelios didelės Azijos šalys – 

Indija, Kinija ir Filipinai. Tačiau migrantai į ES atvyksta iš įvairesnių kilmės 

šalių, ypač iš ES nepriklausančių Europos šalių ir Afrikos, kadangi daug 

migrantų ES vertina kaip patrauklų migruoti regioną. 23 procentai „Gallup“ 

pasaulinėje apklausoje (2007–2011 m.) dalyvavusių potencialių migrantų 

nurodė ES šalis, o ši dalis yra panaši į dalį migrantų, kurie norėtų migruoti į 

JAV. Tačiau potencialūs migrantai kaimyniniuose Europos ir Afrikos 

regionuose labiau linkę nurodyti ES kaip pageidaujamą migracijos kryptį.  
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...kurie ne visuomet yra aukščiausios kvalifikacijos. 

ES pritraukė mažiau aukštesnį išsilavinimą turinčių migrantų nei kitos 

EBPO šalys: aukštą išsilavinimą turintys migrantai sudaro tik 30 %, o žemą 

– 47 %. Žemą išsilavinimą turintys migrantai vis labiau koncentruojasi ES: 

2000–2010 m. visų žemą išsilavinimą turinčių migrantų EBPO šalyse dalis, 

gyvenanti ES15 šalyse, padidėjo nuo 36 % iki 45 %. Mažesnis išsilavinimo 

lygis ir didesnė humanitarinės migracijos į ES dalis, palyginti su kitomis 

EBPO šalimis, prisideda prie mažesnio migrantų užimtumo lygio. 

Pavyzdžiui, 2014 m. užimtumo lygis tarp migrantų ES15 šalyse buvo 

daugiau nei 10 procentinių punktų mažesnis nei ES nepriklausančiose EBPO 

šalyse. Vis dėlto, pastaruoju metu į ES atvykstantys migrantai yra geriau 

išsilavinę, nei atvykę anksčiau. 2000 m. aukštąjį išsilavinimą turinčių naujų 

migrantų dalis ES buvo mažesnė nei JAV (21 %, palyginti su 27 %). Šis 

skirtumas išnyko iki 2010 m., kai tokių migrantų dalis tapo panaši (34 %, 

palyginti su 33 %). Ši tendencija skiriasi nuo „Gallup“ pasaulinėje 

apklausoje nurodytų migracijos ketinimų, pagal kuriuos aukštąjį išsilavinimą 

turintys potencialūs migrantai kaip pageidaujamą migracijos kryptį dažniau 

nurodo ES (27%) nei JAV (21 %) ar kitas EBPO šalis (24 %).  

ES valstybės narės įdiegė darbo migracijos sistemas, kad galėtų 

konkuruoti su kitomis EBPO šalimis... 

Darbo migracijos politika įvairiose ES valstybėse narėse yra praėjusiais 

dešimtmečiais plėtotų nacionalinių politikų, kuriomis buvo siekiama 

skirtingų nacionalinių tikslų, rezultatas. Tačiau įvairiose ES valstybėse 

narėse ši politika panaši tuo, kad ja siekiama pritraukti talentus, taip pat ir 

tarptautinius studentus. Beveik nei viena ES šalis nenaudoja migracijos kaip 

bendros demografinės strategijos dalies arba kaip centrinio elemento kuriant 

darbo jėgą, nors kai kurios pripažįsta tokį jos indėlį. Kiekviena ES valstybė 

narė turi savų privalumų konkuruojant dėl įgūdžių turinčių asmenų 

pritraukimo iš užsienio, o kai kurioms naudingi istoriniai ryšiai su 

trečiosiomis šalimis, kurie formuoja migracijos srautus. 

...tačiau, nepaisant tam tikrų politikos panašumų, jos sukūrė 

nevienodas strategijas, darančias skirtingą poveikį migrantų srautams. 

Nors ES valstybės narės turi bendrų iššūkių ir kai kurių bendrų tikslų, 

reikšmingai skiriasi migrantų priėmimui taikomi kriterijai, ypač kai nėra ES 

lygmens suderinimo, ir jų srautų valdymo būdai. Daugelyje valstybių narių 

taikomi išsilavinimo, profesijos ar atlyginimo reikalavimai, kurie gali 

sudaryti kliūčių įdarbinimui, o kitos šalys migraciją valdo daugiausiai 

kiekybiniais migrantų priėmimo apribojimais ar kvotomis. Dar kitos šalys 
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remiasi darbo rinkos patikrinimais arba pasitiki rinkos savireguliacija, jei 

laikomasi nustatytų sąlygų. Kai kurios valstybės narės atsisako priimti visus 

mažesnės profesinės kvalifikacijos darbo migrantus, o kitos juos priima tik 

sezoniniam darbui. Darbo migracijos institucinė sandara ir darbo rinkos 

situacija įvairiose ES valstybėse narėse taip pat skiriasi. Skirtinga politika iš 

dalies paaiškina tai, kodėl vos kelios ES valstybės narės išduoda didžiąją 

dalį darbo leidimų. Kalbant tiksliau, trys daugiausiai leidimų išduodančios 

šalys – Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė – išduoda daugiau nei pusę visų 

darbo leidimų. Be to, skirtingai nuo įsikūrimui pasirenkamų EBPO šalių, 

kuriose nustatyti fiksuoti priėmimo tikslai ar limitai, migrantų srautai 

skirtingais metais labai svyruoja. Nuo 2010 m. jie sumažėjo per pusę. Todėl 

darbo migracijos srautai į ES valstybes nares yra mažiau pastovūs nei į kitas 

EBPO šalis. 

ES valstybės narės sutarė, kad galima pasiekti daugiau 

bendradarbiaujant ES lygmeniu. 

ES kūrė bendras taisykles dėl tam tikrų trečiųjų šalių piliečių kategorijų 

nuo 1999 m. Amsterdamo sutarties. 2009 m. Lisabonos sutartyje įtvirtintas 

ES valstybių narių susitarimas, kad kai kuriuos tikslus turėtų paremti ir 

papildyti ES iniciatyvos, o Europos Parlamentas tapo viena iš teisėkūros 

institucijų teisėtos migracijos srityje. Bendroji imigracijos politika numato 

atvykimo į šalį ir gyvenimo joje sąlygas, įskaitant priėmimo kriterijus ir 

teises. Politiniame lygmenyje ypač stipriai remiami bendri veiksmai, kuriais 

siekiama ES padaryti patrauklesnę aukštos profesinės kvalifikacijos trečiųjų 

šalių piliečiams. Tačiau galutinį sprendimą dėl trečiųjų šalių piliečių 

priėmimo priima atskiros šalys, kurios gali nustatyti pradinius ekonominiais 

tikslais atvykstančių migrantų priėmimo limitus. Trys ES šalys neprivalo 

dalyvauti taikant šias priemones, nes taikoma bendroji atsisakymo dalyvauti 

šioje srityje sąlyga (Danijai) arba teisė dalyvauti pagal kiekvieną atskirą 

atvejį (JK ir Airija). 

Pagrindinės teisėkūros priemonės yra direktyvos... 

ES lygmens veiksmų darbo migracijos srityje imamasi priimant 

direktyvas, kurias siūlo Europos Komisija ir tvirtina Europos Vadovų 

Taryba, o nuo 2009 m. – ir Europos Parlamentas. Kiekviena valstybė narė 

direktyvas perkelia į nacionalinius teisės aktus ir jas įgyvendina. Daugelis 

direktyvų parengtos remiantis esama praktika ir kategorijomis, jas 

suderinant ir nustatant minimalius reikalavimus. Pagrindinės direktyvos, 

susijusios su darbo migracijos valdymu, apima mokslininkus, aukštos 

profesinės kvalifikacijos darbuotojus („Mėlynosios kortelės“ direktyva), 

bendrą leidimą gyventi šalyje, suteikiantį teisę gyventi ir dirbti bei 
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suderinantį tam tikras teises, sezoninius darbuotojus ir įmonių viduje 

perkeliamus darbuotojus. Kiekvienoje iš šių direktyvų reikalaujama, kad 

valstybės narės suteiktų tam tikrai migrantų kategorijai tam tikras teises ir 

nustatytų tokių migrantų priėmimo ir buvimo šalyje tvarką. Kitomis 

direktyvomis reglamentuojamas ilgalaikio gyvenimo šalyje teisės įgijimas, 

šeimos susijungimo teisė ir studentų priėmimas. Paprastai į direktyvas 

įtraukiamos nuostatos, palengvinančios trečiųjų šalių piliečių judėjimą ES 

viduje – šią priemonę galima įgyvendinti tik ES lygmeniu. Išskyrus kelias 

išimtis (įmonių viduje perkeliamų darbuotojų ir sezoninių darbuotojų 

direktyva bei Studentų ir mokslininkų direktyvos nauja redakcija), leidžiama 

ir toliau taikyti nacionalines leidimų suteikimo sistemas kartu su ES 

sistemomis ar netgi jas įdiegti ateityje.  

...taip pat vykdomi bendri veiksmai bendrajai rinkai stiprinti ir 

suderinimui skatinti. 

Be direktyvų, ES taiko papildomas priemones užimtumui skatinti ir 

bendrajai rinkai remti, įskaitant užsienyje įgytos kvalifikacijos abipusį 

pripažinimą tarp ES valstybių narių bei viešųjų įdarbinimo paslaugų tinklo 

sukūrimą, siekiant suderinti darbdavių ir darbo ieškančių asmenų poreikius. 

Tokios priemonės nebuvo sukurtos konkrečiai trečiųjų šalių piliečiams, bet 

taip pat gali turėti svarbų poveikį į ES atvykstantiems darbo migrantams. 

Politikos nustatymo procesas yra ilgas ir nelankstus. 

Naujų direktyvų rengimas trunka nuo 5 iki 10 metų nuo parengiamojo 

etapo iki galutinio perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir įsigaliojimo, 

todėl sudėtinga reaguoti į nelauktus aplinkybių pasikeitimus. Norint pakeisti 

konkrečius direktyvos elementus reikia priimti formalias pataisas ir surengti 

dėl jos naujas derybas su Taryba ir Europos Parlamentu. Nėra erdvės 

bandomosioms programoms ar politikos eksperimentams, kurie dažnai yra 

nacionalinės politikos kūrimo varomoji jėga. Vienas iš galimų sprendimų 

yra suteikti lankstumo įgyvendinant direktyvą, tačiau dažnai dėl šios 

įgyvendinimo laisvės sukuriamos labai skirtingos nacionalinės procedūros, o 

tai trukdo suderinimui. Į nacionalinę teisę perkelta „Mėlynosios kortelės“ 

direktyva yra būtent toks atvejis – administracinės procedūros ir tinkamumo 

reikalavimai valstybėse narėse yra tokie skirtingi, kad beveik neįmanoma 

palyginti, kurioje šalyje lengviau gauti leidimą gyventi.  

ES lygmens veiksmais nebuvo pasinaudota taip, kaip tikėtasi... 

ES priemonių naudojimas nebuvo universalus. Mažai ES valstybių narių 

ES „Mėlynoji kortelė“ tapo tinkamiausiu leidimu aukštos profesinės 
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kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams, o daugelyje valstybių narių ir toliau 

taikomos nacionalinės sistemos. Kasmet ne mažiau kaip 10 000 naujai 

atvykstančių trečiųjų šalių piliečių turėtų būti tinkami gauti ES „Mėlynąją 

kortelę“, tačiau 2014 m. mažiau nei pusė šio leidimų skaičiaus išduoti kaip 

pirmieji leidimai, o didžioji jų dalis išduota vienoje valstybėje narėje – 

Vokietijoje. „Mėlynąją kortelę“ taikančiose valstybėse narėse jau gyvena 

daugiau nei 100 000 potencialiai tinkamų ją gauti trečiųjų šalių piliečių, 

tačiau mažai jų pakeitė savo statusą ir gavo ES „Mėlynąją kortelę“, kad 

galėtų pasinaudoti jos teikiamais privalumais. ES „Mėlynoji kortelė“ 

nepakeitė ir požiūrio į ES: verslo ir vadovų apžvalgos rodo, kad ES vis dar 

atsilieka nuo kitų EBPO šalių savo patrauklumu talentingiems migrantams.  

ES ilgalaikio gyvenimo šalyje leidimas taip pat netapo populiariausiu 

daugelyje ES valstybių narių: vos 2,8 mln. iš numatytų 10–13 mln. ilgą laiką 

ES gyvenančių trečiųjų šalių piliečių turi ES ilgalaikio gyvenimo šalyje 

leidimus. Nors ilgalaikis gyvenimas ES turėtų suteikti trečiųjų šalių 

piliečiams judumo galimybes, iš tiesų atrodo, kad jis susijęs su mažesniu 

judumu. Kitais žodžiais tariant, kuo ilgiau trečiųjų šalių piliečiai yra įsikūrę 

ES valstybėje narėje, tuo mažiau tikėtina, kad jie bus judūs. Iš tiesų, trečiųjų 

šalių piliečių judumo rodikliai siekia vos pusę ES piliečių judumo, išskyrus 

aukštąjį išsilavinimą turinčius trečiųjų šalių piliečius.  

...dėl su procesu susijusių kliūčių ir nevienodo detalių perkėlimo į 

nacionalinę teisę... 

Kai kurios nacionalinės sistemos gali suteikti galimybę greičiau gauti 

ilgalaikio gyvenimo šalyje leidimus ar numatyti mažesnius dokumentų 

pateikimo reikalavimus aukštos profesinės kvalifikacijos asmenims, 

mokslininkams ar ilgalaikiams gyventojams nei ES sistemos. ES 

direktyvose dažnai numatoma galimybė atlikti darbo rinkos patikrinimus, 

tačiau nenumatomi jų trukmės, ypatybių ar apimties minimalūs standartai. 

Darbo rinkos patikrinimai įvairiose valstybėse narėse atliekami labai 

skirtingai ir šiuos patikrinimus darbo migrantams sudėtinga palyginti. 

Palankūs nacionalinių sistemų elementai, tokie kaip prioritetinis įforminimas 

ar parama, ne visuomet perkeliami į ES sistemas. Direktyvose taip pat 

nereglamentuojamos kai kurios migrantų kategorijos, kurias įtraukti būtų 

naudinga, pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečiai, kurie yra ES teritorijoje dėl 

kitų priežasčių, įskaitant pabėgėlius. 

Dabartinėje sistemoje ES veiksmų pridėtinę vertę galima padidinti... 

ES priemonėse taip pat numatytos apsaugos priemonės, kurios 

komplikuoja jų taikymą, tarp jų – atskaitomybės reikalavimai, mokslininkus 

priimančių institucijų registrai ir dokumentų patikrinimas. Registrai 
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tvarkomi ir dokumentai tikrinami nacionaliniame, o ne ES lygmenyje, todėl 

neįmanoma pasinaudoti masto ekonomija ar paprasčiau nustatyti 

tinkamumą. Daugelyje ES valstybių narių tebetaikomos palankesnės 

nacionalinės priemonės, todėl atsiranda įvairių nacionalinių sistemų, 

konkuruojančių su ES priemonėmis. Darbdaviai yra labiau susipažinę su 

nacionalinėmis procedūromis ir toliau jas taiko, netgi tuomet, kai 

tinkamumo reikalavimai yra vienodi. Palankios priemonės turėtų būti 

išplėstos ir įtrauktos į ES sistemas. 

...padidinant kandidatų skaičių... 

Siekiant padidinti kandidatų, iš kurių gali rinktis darbdaviai, skaičių ir 

pritraukti daugiau kandidatų, kitose EBPO šalyse buvo eksperimentuojama 

su įvairiomis „susidomėjimo pareiškimo“ sistemų formomis. Nors jos nėra 

tiesiogiai pritaikomos ES, jose taikomų metodų variacijos ES lygmenyje 

suteiktų daugiau pridėtinės vertės nei bet kuris modelis nacionaliniame 

lygmenyje. Kandidatus būtų galima pritraukti sudarant tinkamų tam tikroms 

programoms, pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų ar ES „Mėlynosios kortelės“, 

kandidatų sąrašus, apimančius visas kilmės šalis arba rengiamus pagal 

dvišalius susitarimus. ES darbo paieškos viza taip pat galėtų padidinti 

kandidatų, iš kurių galėtų rinktis darbdaviai, skaičių, bet ją taikant būtų 

reikalingos apsaugos priemonės ir stebėjimas. Kitas galimas modelis – 

suteikti trečiųjų šalių piliečiams galimybę naudotis darbo jėgos paklausos ir 

pasiūlos derinimo platformomis, tarp jų – sistemos EURES siūlomomis 

paslaugomis. 

...ir aktyviau informuojant apie ES lyginamuosius privalumus kitų 

EBPO šalių atžvilgiu... 

ES nepakankamai veiksmingai informuoja apie veiksnius, dėl kurių jos 

talentų iš viso pasaulio priėmimo sistema yra prieinamesnė ir dosnesnė nei 

jos pagrindinių konkuruojančių EBPO šalių. Aktyvesnis jų reklamavimas 

galėtų sustiprinti ES konkurencinius privalumus: mažai ES valstybių narių 

taiko kvalifikuotų migrantų, turinčių darbo pasiūlymus, priėmimo 

apribojimus; ES numatytas aiškus kelias gauti nuolatinio gyvenimo šalyje 

leidimą; ES garantuoja šeimų susijungimą ir lygias teises daugelyje sričių; 

mokesčiai ES valstybėse narėse yra gerokai mažesni nei kitose EBPO 

šalyse, pavyzdžiui, JAV; dokumentų įforminimo laikas trumpesnis nei 

daugelyje kitų EBPO šalių, į kurias migruojama; ES valstybėse narėse 

taikomos labai įvairios nacionalinės sistemos, pagal kai kurias iš jų priimami 

mažesnės kvalifikacijos darbuotojai, o tai suteikia darbo migracijos 

galimybių, kurių nėra kitose EBPO šalyse. Šių lyginamųjų privalumų 
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pabrėžimas padėtų ES pritraukti daugiau kandidatų, ypač iš konkuruojančių 

šalių, kuriose taikomi apribojimai ar eilės.  

... pavyzdžiui, efektyviau naudojant jos taikomas bendradarbiavimo su 

trečiosiomis šalimis priemones. 

Neseniai sukurta ES išorės veiksmų tarnyba paveldėjo santykių su 

trečiosiomis šalimis sistemą – ES visuotinį požiūrį į migraciją ir judumą – 

pagal kurį ES gali remti derybas su trečiosiomis šalimis, bet negali pasiūlyti 

joms garantuotų darbo migracijos kanalų. ES taip pat koordinuoja ryšius su 

trečiosiomis šalimis per partnerystes judumo srityje, sudarančias pagrindą 

bendradarbiavimui, bei remdama įvairias apsikeitimo formas bei gebėjimų 

stiprinimo programas. Kol kas Partnerystės judumo srityje nepakeitė srautų 

iš dabartinių partnerių šalių.  

ES taip pat atlieka viešųjų ryšių vaidmenį, reklamuodama ES užsienyje 

ir suteikdama informacijos apie ES valstybėse narėse taikomą migracijos 

politiką. Tuo tarpu ES imigracijos portalas pritraukia lankytojų iš viso 

pasaulio. Derantis dėl įtraukimo į tinkamų kandidatų sąrašus ES būtų 

naudinga sukurti darbo jėgos paklausos ir pasiūlos derinimo portalą trečiųjų 

šalių piliečiams ar suteikti jiems galimybę naudotis esama platforma. 

Siekiant kurti žmogiškąjį kapitalą, kurį galima panaudoti daugiau nei 

vienoje ES šalyje, mokymais ir bendradarbiavimu su švietimo įstaigomis 

būtų galima patobulinti šių partnerysčių talentų judumo komponentą. 

Turėdama konkrečias priemones, ES galės patogiau derėtis su potencialiai 

svarbiomis kilmės šalimis. 

„Mėlynosios kortelės“ direktyvą galima patobulinti... 

Aukšta atlyginimo riba iš dalies paaiškina mažą ES „Mėlynosios 

kortelės“ populiarumą. Daugelyje ES valstybių narių atlyginimo riba yra 

gana suvaržanti: vos septyniose valstybėse daugiau nei 40 % visų aukštąjį 

išsilavinimą įgijusių ir visą darbo dieną kvalifikuoto darbo vietose dirbančių 

darbuotojų atitinka šią ribą. Dauguma ES „Mėlynųjų kortelių“ išduodama 

šalyse, kuriose ši riba yra mažiau ribojanti ir proporcinga atlyginimų 

paskirstymui. Nacionalinės sistemos yra gerokai mažiau suvaržančios. 

Egzistuoja kelios ES lygmens priemonės, kurios galėtų padaryti „Mėlynąją 

kortelę“ patrauklesnę ir paskatintų ja aktyviau naudotis: pakoreguoti 

„Mėlynosios kortelės“ ribą, kad ji būtų tinkama jaunesniems darbuotojams ir 

neseniai baigusiems mokslus asmenims, kad „Mėlynoji kortelė“ taptų 

prieinamesnė; paskatinti migrantus įgyti „Mėlynąją kortelę“ vietoje kitų 

leidimų, kai tik jie atitinka reikalavimus, kadangi daugelis taip padaro tik 

pagyvenę kelis metus; supaprastinti užsienyje įgytų profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo procedūrą, kuri yra viena pagrindinių kliūčių kortelės 
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populiarumui; atsisakyti darbo rinkos patikrinimų ir pakeisti vienerių metų 

darbo sutarties termino reikalavimą, kad „Mėlynoji kortelė“ taptų 

patrauklesnė darbdaviams; sutrumpinti laiką iki leidimo nuolat gyventi 

šalyje gavimo; nustatyti bendrą pareiškimų priėmimo procedūrą, kuri leistų 

iš anksto nustatyti tinkamumą ir taip pat paspartinti „Mėlynosios kortelės“ 

paraiškų nagrinėjimą; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai ir kiti 

suinteresuotieji asmenys žinotų apie „Mėlynosios kortelės“ privalumus ir 

pasirinktų ją vietoje nacionalinių sistemų.  

... o ES migracijos valdymą galima padaryti lankstesnį. 

Norint darbo migracijos valdymą padaryti lankstesnį, kai kuriuos 

elementus, pavyzdžiui, privalomą įforminimo laiką ir sąnaudas, darbo rinkos 

patikrinimo pobūdį, reikalavimus dėl kvalifikacijų pripažinimo, atlyginimo 

ribas ir kt., būtų galima perkelti iš direktyvų į jas įgyvendinančias 

priemones. Tai leistų dažniau koreguoti šias detales administracinėmis, 

politinėmis, techninėmis arba automatinėmis priemonėmis. 

Kad darbo migracijos politikos priemonių skalė būtų visapusiška, 

reikėtų įtraukti trūkstamus elementus... 

Iki šiol darbo migracijai taikytas teisėkūros metodas buvo daugiausiai 

pagrįstas sektoriais, bet yra migrantų grupių, kurias dar reikia reglamentuoti 

teisėkūros priemonėmis arba kurioms galbūt būtų galima taikyti lengvatinį 

režimą – pavyzdžiui, investuotojai, verslininkai, tam tikrų reguliuojamų 

profesijų atstovai ir labai aukštos kvalifikacijos išradėjai ir mokslininkai. 

Svarbu nustatyti minimalius standartus šioms kategorijoms, bet taip pat ir 

vietos darbuotojams ir jaunimo judumo programoms. ES darbo atostogų 

programa pritrauktų daugiau dalyvių, padidintų kvalifikuotų kandidatų 

skaičių ir padidintų ES įtaką derybose su trečiosiomis šalimis. Taip pat, 

jeigu tarptautiniai studentai rastų darbą baigę mokslus, ES turėtų jiems 

pasiūlyti palankias sąlygas gauti leidimus gyventi šalyje, taikant darbo 

rinkos patikrinimo išimtis ir suteikiant galimybę kreiptis dėl statuso 

pakeitimo ES teritorijoje. 
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Pagrindinių rekomendacijų santrauka 

A. Padidinti ES iniciatyvų pridėtinę vertę 

 Patobulinti trečiųjų šalių piliečių kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir susijusias 

paramos procedūras  

 Sukurti visą ES apimančias darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo duomenų 

bazes, atitinkančias darbo migracijos kanalus ir sistemas 

 Padidinti asmenų judumo ES viduje galimybes sumažinant kliūtis, ypač 

sezoniniams darbuotojams, studentams, kurie baigė mokslus, ir kitiems teisėtai ES 

esantiems trečiųjų šalių piliečiams  

B.  Vystyti ES „prekės ženklą“ ir reklamuoti ES migracijos priemones 

 Tobulinti ES imigracijos portalą ir reklamuoti lyginamuosius ES migracijos 

politikos privalumus 

 Įtraukti darbo migracijos komponentą į partnerystes judumo srityje su trečiosiomis 

šalimis 

 Sukurti platformą pradiniams kontaktams palaikyti bei gauti suderintus leidimus 

gyventi ES 

C. Geriau derinti ES politiką 

 Suteikti ES teisėkūros sistemai daugiau lankstumo sukuriant mechanizmus, 

leidžiančius teisėkūros detales koreguoti ne pagal direktyvas, o jų įgyvendinimo 

priemonėmis 

 Aiškiai išdėstyti darbo rinkos patikrinimų procedūras ir nurodyti trečiųjų šalių 

piliečių lygių galimybių įsidarbinti sąlygas 

 Standartizuoti darbo migrantų pareiškimų formas 

 Pagerinti gyvenamosios vietos perkėlimo laikotarpius judumo tikslais, leisti 

kandidatams pateikti paraiškas dėl leidimo gyventi vienoje ES valstybėje narėje iš 

kitos ES valstybės narės ir suteikti tarptautiniams studentams galimybę lengviau 

gauti leidimus dirbti ES 

D. Peržiūrėti ES „Mėlynąją kortelę“, kad ji būtų patrauklesnė ir efektyvesnė 

 Nustatyti atskiras mažesnes pajamų ribas jaunesniems darbuotojams bei neseniai 

baigusiems studijas ES asmenims ir atsisakyti darbo rinkos patikrinimų statusą 

keičiantiems darbo migrantams 

 Sumažinti reikalaujamą minimalią darbo sutarties trukmę, laukimo laikotarpį iki 

judumo ir laikotarpį iki tol, kol įgyjama teisė kreiptis dėl nuolatinio gyvenimo 
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šalyje leidimo 

 Sukurti tinkamų „Mėlynajai kortelei“ gauti kandidatų, kurių kvalifikacija pripažinta 

ar kurie gali pasinaudoti palengvinto judumo galimybėmis, rezervą 

E. Užpildyti ES politikos iniciatyvų spragas 

 Leisti pabėgėliams naudotis palankesnėmis ES darbo migracijos sistemomis 

 Sukurti visos ES jaunimo judumo ar darbo atostogų sistema 

 Išplėsti minimalių standartų taikymą papildomoms migrantų grupėms, įskaitant 

investuotojus 

 




