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Ocena in priporočila 

Evropa se sooča z zgodovinskim izzivom razmaha begunske krize… 

V letu 2015 je število beguncev in prosilcev za azil, ki vstopajo v 

Evropo, doseglo rekordno raven s prilivom več kot milijon ljudi in preko 

180.000 samo v prvih štirih mesecih leta 2016. Evropa ima tako sposobnost 

kot izkušnje za reševanje izziva begunske krize, vendar pa so te izjemne 

številke povzročile velik pritisk na infrastrukturo. Močno so vplivale tudi na 

javno mnenje, ki je še naprej zelo občutljivo na vprašanja, povezana z 

begunci in migracijami, zaradi česar je bila pozornost politike namenjena 

predvsem reševanju begunske krize. 

…vendar pa bi morala tudi še naprej izboljševati okvir delovnih

migracij, da se bo sposobna odzvati na prihajajoče izzive 

Humanitarne migracije (begunci, prosilci za azil) ne predstavljajo 

glavnine migracij v Evropsko unijo (EU). Prav tako ne morejo nadomestiti 

diskrecijskih in selektivnih kanalov delovnih migracij, skozi katere naj bi 

delodajalci dopolnjevali prihodnje potrebe po strokovni usposobljenosti na 

evropskem trgu dela, kjer delovno aktivno prebivalstvo upada in bomo v 

bližnji prihodnosti lahko priča znatnemu povečanju primanjkljaja 

potrebnega znanja in veščin. V tem kontekstu ostaja odprto vprašanje, ali 

Evropa ostaja privlačna za talente in kakšno vlogo lahko igrajo politike EU 

pri krepitvi njene privlačnosti. 

Evropska unija je glavno območje migracij 

EU sprejme več migrantov kot katerokoli drugo enotno območje v 

okviru OECD – polovica vseh evidentiranih tokov v območju OECD se 

nanaša na članice EU (EU-OECD).  V letih 2013 in 2014 so tokovi stalnega 

priseljevanja iz tretjih držav v države EU, članice OECD, znašali približno 1 

milijon priseljencev. Čeprav se te številke od leta 2007 znižujejo, ostajajo 

primerljive s številom priseljencev v ZDA. Skupno število priseljencev pa 

nasprotno narašča. V prvem desetletju po letu 2000 se je samo v EU-15 

število odraslih prebivalcev, rojenih zunaj EU, povečalo za več kot 42 % in 
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preseglo število 30 milijonov, kar predstavlja tretjino vseh priseljencev v 

državah OECD. Število državljanov tretjega sveta, starih od 15 do 64 let,  

rezidentov EU, se je med letoma 2006 in 2015 povečalo za 12 %. 

…a le majhen del njih je delovnih migrantov oz. prihaja v EU zaradi 

zaposlitve 

Delovni migranti predstavljajo enega od treh novih priseljencev, 

medtem ko večji delež predstavljajo družinski migranti. Večina delovnih 

migrantov je skoncentrirana v nekaj državah EU (v Italiji, Španiji in Veliki 

Britaniji) in predvsem v tistih, kjer politike priseljevanja tuje delovne sile ne 

postavljajo omejitev glede izobrazbe in strokovnega znanja (v južni Evropi). 

To je v nasprotju z usmeritvijo t.i. »priselitvenih« držav OECD (Avstralije, 

Kanade in Nove Zelandije), kjer je večina trajnih ekonomskih migracij 

podvržena omejitvenim kriterijem. Delež delovnih migrantov pa je v celoti 

migracijskih tokov v državah EU večji kot v ZDA. Gledano v celoti pa je 

imelo priseljevanje v EU zgodovinsko večji delež priseljevanja iz družinskih 

in humanitarnih razlogov kot v »priselitvenih« državah OECD. 

...in skupni delež ter relativni prilivi so nižji kot v konkurenčnih 

državah OECD 

Priseljenci iz tretjih držav obsegajo 4 % celotnega delovno aktivnega 

prebivalstva EU v starosti od 15 do 64 let, kar predstavlja manj kot polovico 

deleža v ZDA in celo manj kot v Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji. 

Vendar pa je EU glede na obseg prebivalstva sprejela število priseljencev, ki 

je primerljivo z ZDA (0,3 % prebivalstva), a precej manjše od migracij v 

Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo. 

EU privablja priseljence iz večjega števila držav, vendar je najbolj 

privlačna za priseljence iz sosednjih držav... 

Nekaj velikih azijskih držav – Indija, Kitajska, Filipini – predstavlja 

velik vir priseljevanja v države OECD.  Za migrante v EU pa velja, da 

prihajajo iz širšega spektra držav, zlasti iz evropskih držav, ki niso članice 

EU, in iz Afrike. Za njih je EU privlačna destinacija predvsem zaradi pestre 

strukture migrantov. Med potencialnimi migranti iz svetovne raziskave 

Gallup (2007-2011) jih je 23 % kot želeno destinacijo selitve navedlo države 

EU, kar je podobno deležu tistih, ki bi se radi preselili v ZDA. Vendar pa 

potencialni priseljenci iz bližnjih evropskih in afriških regij navajajo EU kot 

bolj želeno območje svoje selitve. 
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...ki niso vedno najbolj usposobljeni 

EU je privabila manj višje izobraženih priseljencev kot druge države 

OECD. Sprejela je le 30 % visoko izobraženih priseljencev v primerjavi s 47 

% nizko izobraženih. Nizko izobraženi priseljenci so v OECD bolj 

koncentrirani v EU: med letoma 2000 in 2010 se je delež nizko izobraženih 

priseljencev v državah OECD,  živečih v EU-15, povečal s 36 % na 45 %. 

Nižje ravni izobrazbe in višja stopnja humanitarne migracije v EU se v 

primerjavi z drugimi destinacijami OECD odražajo v nižji stopnji 

zaposlenosti migrantov. Leta 2014, na primer, je bila stopnja zaposlenosti 

priseljencev v državah EU-15 več kot 10 odstotnih točk nižja kot v državah 

OECD, ki niso članice EU. Ob tem pa velja, da so zadnji priseljenci v EU 

bolj izobraženi, kot so bili v preteklosti. Leta 2000 je bila EU dom 

manjšemu deležu novih priseljencev z visoko izobrazbo kot ZDA (21 % 

proti 27 %). Ta vrzel je bila odpravljena leta 2010, ko je bil delež primerljiv 

(34 % proti 33 %), kar pa je v nasprotju z ocenjenimi namerami selitev iz 

svetovne raziskave Gallup, po kateri je EU želena destinacija selitve za večji 

delež visoko izobraženih potencialnih prihodnjih migrantov (27 %) v 

primerjavi z ZDA (21 %) ali z drugimi državami OECD (24 %). 

Države članice EU so vzpostavile okvire delovnih migracij, da bi 

tekmovale z drugimi državami OECD... 

Politike delovnih migracij posameznih držav članic EU so posledica 

nacionalnih politik, ki so bile oblikovane v zadnjih desetletjih na podlagi 

različnih nacionalnih ciljev. Kljub temu pa je prišlo do konvergence med 

državami članicami EU glede potrebe po privabljanju talentov, vključno z 

mednarodnimi študenti. Skoraj nobena država EU ne uporablja priseljevanja 

kot dela splošne demografske strategije ali kot osrednjega elementa razvoja 

delovne sile,  čeprav je v nekaterih prispevek priseljencev znaten. Vsaka 

država članica EU ima svojo lastno primerjalno prednost v tekmovanju za 

pritegnitev znanja iz tujine in nekatere koristi iz zgodovinskih vezi s tretjimi 

državami, kar vpliva na tokove priseljevanja. 

…a kljub konvergenci so politike razvile številne pristope z različnimi 

vplivi na prilive 

Čeprav države članice EU delijo izzive in vsaj nekatere cilje, obstajajo 

pomembne razlike v merilih, ki jih uporabljajo za sprejem, zlasti, kjer ni 

usklajenosti na ravni EU, in v sredstvih, s katerimi upravljajo tokove 

priseljevanja. Številne države članice med kriteriji za sprejem opredeljujejo 

izobrazbo, poklic ali zahteve glede višine plače, ki lahko predstavljajo ovire 

za zaposlovanje, medtem ko druge v veliki meri nadzirajo priseljevanje z 
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omejevanjem izdaje dovoljenj za prebivanje in delo tujcev. Druge pa se še 

vedno zanašajo na samoregulatorno delovanje trga dela ob določenih 

omejitvenih pogojih. Številne države članice onemogočajo vstop vsem manj 

usposobljenim migrantom, medtem ko jih druge sprejemajo le za sezonske 

aktivnosti. Institucionalni okvir za priseljevanje delovne sile, kot tudi 

razmere na trgu dela se razlikujejo med državami članicami EU. Različne 

politične rešitve delno pojasnjujejo, zakaj le nekaj držav članic EU izda 

večino delovnih dovoljenj. Če smo natančni, vodilne tri – Italija, Španija in 

Velika Britanija – izdajo več kot polovico delovnih dovoljenj. Poleg tega, v 

nasprotju s »priselitvenimi« državami OECD s fiksnimi kvotami za 

priseljevanje ali omejitvami, obstajajo velika  nihanja v tokovih med leti. Od 

leta 2010 so se zmanjšali za polovico, kar ima za posledico, da so tokovi 

delovnih migracij v države članice EU bolj spremenljivi kot tisti v druge 

destinacije OECD. 

Države EU soglašajo, da je s sodelovanjem na ravni EU mogoče doseči 

več 

V času od Amsterdamske pogodbe iz leta 1999 je EU oblikovala skupna 

pravila za nekatere kategorije državljanov tretjih držav. Lizbonska pogodba 

iz leta 2009 opredeljuje dogovor držav članic EU, da je smiselno določene 

cilje podpreti in dopolniti s pomočjo pobud na ravni EU in Evropskemu 

parlamentu zaupati vlogo so-zakonodajalca za področje zakonitih migracij. 

Govorimo o skupni politiki priseljevanja v zvezi s pogoji za vstop in 

prebivanje, ki vključujejo merila in pravice. Pogodba zavezuje Evropsko 

komisijo, da oblikuje zakonodajo na tistih področjih, kjer so lahko cilji 

zaradi obsega ali učinkov najbolje izpolnjeni na ravni EU. Na politični ravni 

je še posebej močna podpora skupni akciji za dvig privlačnosti EU za visoko 

usposobljene državljane tretjih držav. Končna odločitev o sprejemu 

državljanov tretjih držav je v pristojnosti posameznih držav, ki lahko 

postavijo omejitve glede začetnih vstopov za tiste, ki prihajajo z 

ekonomskimi nameni. Trem državam EU je dana možnost izvzetja iz 

skupnih ukrepov, bodisi na podlagi splošnega izvzetja s tega področja 

regulative (Danska) ali pravice do izbire od primera do primera (VB in 

Irska). 

Glavni zakonodajni instrumenti so Direktive... 

Za ukrepanje na ravni EU v zvezi z delovnimi migracijami je bila 

sprejeta vrsta direktiv, ki jih je predlagala Evropska komisija ter potrdil Svet 

Evropske unije in po letu 2009 še Evropski parlament. Direktive so 

prenešene v nacionalno zakonodajo in jih izvaja vsaka država članica. 

Večina direktiv je s harmonizacijo in določanjem minimalnih standardov 
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oblikovana na obstoječih praksah in kategorijah. Glavne direktive pri 

upravljanju delovnih migracij naslavljajo raziskovalce, visoko usposobljene 

delavce (Direktiva o modri karti za visoko kvalificirane delavce iz tujine - 

enotno dovoljenje za prebivanje, ki združuje bivanje in pravice iz delovnega 

razmerja ter usklajevanje določenih pravic), sezonske delavce in premestitve 

znotraj podjetij. Vsaka od teh direktiv zahteva, da države članice dodelijo 

določene pravice in opredelijo vstop in bivanje za posamezne kategorije 

priseljencev. Druge direktive vsebinsko opredeljujejo pravico do 

dolgoročnega prebivanja, pravico do združitve družine in vstop študentov. 

Na skupni ravni so uvedene določbe, ki zagotavljajo lažjo mobilnost 

državljanov tretjih držav znotraj EU. To je ukrep, ki ga je mogoče izvrševati 

le na ravni EU. Z nekaj izjemami (Direktiva o pogojih za vstop in prebivanje 

državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja, Direktiva o 

pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve 

sezonskih delavcev, kot tudi novo prenovljena Direktiva o pogojih za vstop 

in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja in študija) so 

poleg shem EU v veljavi nacionalni sistemi dovoljenj, ki bodo lahko 

uvedeni tudi v prihodnje. 

... kot tudi ključne aktivnosti za krepitev enotnega trga in spodbujanje 

harmonizacije 

Poleg direktiv EU uveljavlja dopolnilne ukrepe za spodbujanje 

zaposlovanja in za podporo enotnega trga, vključno z vzajemnim 

priznavanjem kvalifikacij tujcev med državami članicami EU in z 

oblikovanjem mreže javnih zavodov za zaposlovanje, ki povezujejo 

delodajalce, ki iščejo nove delavce, in iskalce zaposlitve v EU.  Taki ukrepi 

niso bili posebej razviti za državljane tretjih držav, ampak lahko prav tako 

igrajo pomembno vlogo v odnosu do delovnih migrantov, ki prihajajo v EU. 

Proces oblikovanja politike je dolgotrajen in tog 

Priprava novih direktiv traja od pet do deset let od faze priprave do 

končnega prenosa v nacionalno zakonodajo in začetka veljavnosti, zaradi 

česar se je težko odzvati na nepričakovane spremembe v okoliščinah. 

Spreminjanje specifičnih elementov direktive zahteva formalni predlog 

spremembe in ponovna pogajanja s Svetom in Evropskim parlamentom. V 

njih ni prostora za pilotne programe in eksperimentiranje s politikami, česar 

se pogosto poslužujejo nacionalne politike. Ena od rešitev je zagotavljanje 

prilagodljivosti v okviru direktive, vendar je ta manevrski prostor pogosto 

pripeljal do oblikovanja različnih nacionalnih postopkov, zaradi česar je bila 

harmonizacija  otežena. Uveljavljanje direktive o modri karti EU je tak 

primer, pri katerem se upravni postopki in pogoji upravičenosti med 
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državami članicami razlikujejo do te mere, da je postopek pridobitve 

dovoljenja težko primerljiv.  

Ukrepanje na ravni EU še ni prineslo pričakovanih učinkov… 

Uveljavljanje ukrepov EU ni enotno. Nekaj držav članic je uvedlo 

modro karto kot dovoljenje izbire za visoko usposobljene državljane tretjih 

držav, večina pa nadaljuje z uporabo nacionalnih rešitev. Vsaj 10.000 

državljanov tretjih držav, ki prihajajo na novo, bi moralo biti letno 

upravičenih do modre karte EU, a je bilo v letu 2014 število izdanih modrih 

kart kot prvega dovoljenja manjše od polovice števila upravičenih in ena 

sama država – Nemčija – predstavlja večino le-teh. V državah članicah, ki 

so uveljavile modro karto, je več kot 100.000 rezidentov – državljanov 

tretjih držav potencialno upravičenih za pridobitev modre karte, a jih je le le 

nekaj zamenjalo status, zaprosilo zanjo in izkoristilo njene prednosti.  Modra 

karta pa tudi ni spremenila predstave o EU: raziskave v poslovnem svetu in 

med izvršnimi managerji kažejo, da EU še vedno zaostaja za drugimi 

destinacijami OECD glede privlačnosti za talentirane migrante.  

Podobno tudi dovoljenje EU za dolgotrajno prebivanje v mnogih 

državah EU še ni dejansko uveljavljeno: le 2,8 milijonov od ocenjenih 10 – 

13 milijonov državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, ima 

dovoljenje za dolgotrajno bivanje v EU. Čeprav je bilo dovoljenje EU za 

dolgotrajno prebivanje uveljevaljeno ravno z namenom omogočanja 

mobilnosti državljanov tretjih držav, se zdi, da se dogaja ravno nasprotno. Z 

drugimi besedami, s podaljševanjem časa njihovega bivanja v eni državi 

članici EU se zmanjšuje njihova mobilnost. Dejstvo je namreč, da mobilnost 

državljanov tretjih držav z izjemo državljanov tretjih držav s terciarno 

izobrazbo predstavlja le polovico stopnje mobilnosti državljanov EU. 

...zaradi ovir v procesu in neenakomernega uveljavljanja rešitev... 

Nekateri nacionalni sistemi lahko v primerjavi s sistemom EU za visoko 

usposobljene, raziskovalce in priseljence, ki prihajajo za daljši rok, 

omogočajo hitrejši dostop do dolgotrajnega prebivanja ali sorazmerno 

manjše zahteve glede zahtevane predložitve dokumentacije. Direktive EU 

pogosto dovoljujejo preizkus vplivov na trg dela, a ne predlagajo 

minimalnih kriterijev za njihovo trajanje in značilnosti ter vključenih 

kategorij. Preizkusi vplivov na trg dela so različno oblikovani po državah 

članicah in niso primerljiva ovira za delovne migrante. Ugodnejši elementi v 

nacionalnih sistemih, kot sta prednostna obravnava ali sponzorstvo, niso 

vedno razširjeni na raven sistema EU. Direktive EU tudi izključujejo več 

kategorij, za katere bi bila vključenost koristna, kot so državljani tretjih 

držav, priseljeni v EU iz drugih razlogov, vključno z begunci. 
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Koristnost ukrepanja EU je mogoče povečati znotraj sedanjega 

okvira... 

Ukrepi EU vsebujejo tudi varovala, ki otežujejo izvajanje, kot na primer 

zahteve glede poročanja, vodenje registrov tujih raziskovalcev pri ustanovah 

gostiteljicah in preverjanja dokumentov. Registri so nacionalni in tudi 

preverjanje se izvaja na nacionalni ravni in ne na ravni EU, kar onemogoča 

prihranke obsega ali poenostavitve varnostnega preverjanja. Mnoge države 

članice EU so ohranile ugodnejše nacionalne ukrepe, kar je privedlo do 

številnih nacionalnih sistemov, ki konkurirajo ukrepom EU. Delodajalci so 

bolj seznanjeni z nacionalnimi postopki in jih še naprej uporabljajo, tudi 

kadar so zahteve podobne. Ustreznejše ukrepe na ravni posameznih držav bi 

bilo potrebno razširiti in vključiti v skupne sisteme na ravni EU. 

...s povečanjem nabora kandidatov... 

Z namenom povečanja števila kandidatov, razpoložljivih za delodajalce, 

in s pritegnitvijo več prosilcev so se druge države OECD posluževale 

različnih oblik “izražanja interesa”. Čeprav ti modeli niso neposredno 

prenosljivi v okolje EU, bi raznolikost pristopov na ravni EU prinesla večje 

koristi kot različni pristopi na nacinalnih ravneh. Možne oblike vključujejo 

sezname upravičenosti za posamezne programe, kot so sezonski delavci ali 

imetniki modre karte EU, za vse tretje države ali v okviru dvostranskih 

sporazumov. Enotna delovna viza bi imela pozitiven učinek na ponudbo 

kandidatov delodajalcem, vendar bi zahtevala primerna varovala in 

spremljavo. Skupen pristop bi lahko predstavljala vzpostavitev platforme za 

povezovanje ponudbe in povpraševanja za državljane tretjih držav, vključno 

s storitvami, ki jih ponuja EURES.  

...in z bolj aktivnim promoviranjem prednosti EU v primerjavi z 

drugimi državami OECD... 

EU ni bila učinkovita v promociji dejavnikov, zaradi katerih je njen 

sistem za sprejem globalnih talentov dejansko bolj dostopen in velikodušen 

kot sistemi njenih glavnih konkurentov med  državami OECD. Bolj aktivna 

promocija bi lahko temeljila na konkurenčnih prednostih: malo držav članic 

EU omejuje sprejem kvalificiranih priseljencev s ponudbo za zaposlitev; EU 

zagotavlja jasno pot za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje;  EU 

omogoča združitev družine in enako obravnavo na večini področij; 

pristojbine ob priseljevanju pa so v državah EU bistveno nižje kot v drugih 

državah OECD, denimo v ZDA; trajanje postopkov je krajše kot v večini 

drugih destinacij priseljevanja v OECD; države članice EU imajo 

vzpostavljen širok nabor nacionalnih shem, vključno z nekaterimi za manj 



10 – OCENA IN PRIPOROČILA 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

kvalificirane delavce, ki ponujajo možnosti za delovne migracije, ki niso na 

voljo v drugih državah OECD. Bolj eksplicitna primerjava na navedenih 

točkah bi EU omogočila pritegniti več kandidatov v primerjavi s 

konkurenčnimi državami, za katere so pogosto značilne omejitve in čakalne 

vrste. 

...na primer preko učinkovitejše uporabe svojih ukrepov v  

sodelovanju s tretjimi državmi  

Pred kratkim ustanovljena služba EU za zunanje delovanje je nasledila 

okvir za odnose s tretjimi državami – Globalni pristop k migracijam in 

mobilnosti (GAMM - Global Approach to Migration and Mobility) – v 

okviru katerega lahko EU pomaga pri pogajanjih s tretjimi državami, ne 

more pa jim ponuditi zajamčenih poti za priseljevanje delovne sile. EU 

koordinira odnose s tretjimi državami preko svojih partnerstev za mobilnost, 

ki delujejo kot krovni sistem za sodelovanje, in s podporo različnim oblikam 

programov izmenjav in krepitev zmogljivosti. Do sedaj partnerstva za 

mobilnost niso privedla do sprememb v migracijskih tokovih iz doslej 

vključenih partnerskih držav.  

EU je prav tako prevzela vlogo za odnose z javnostmi s promocijo EU v 

tujini in z zagotavljanjem informacij o migracijskih politikah v državah 

članicah EU. Podobno Portal priseljevanja EU privablja obiske iz celega 

sveta. Oblikovanje portala ponudbe delovnih mest in povpraševanja po delu 

za državljane tretjih držav ali njihova vključitev v skupno platformo bi EU 

podelila vlogo v pogajanjih o vključitvi v sezname upravičenosti. Z 

namenom razvoja človeškega kapitala, zaposljivega v več kot eni državi EU, 

bi lahko ukrepi za usposabljanje in sodelovanje z izobraževalnimi 

ustanovami izboljšali mobilnost talentov. S sprejetjem konkretnih ukrepov 

bi bila EU v boljšem položaju v pogajanjih s potencialno pomembnimi 

državami izvora migrantov.  

Direktivo o modri karti je mogoče izboljšati… 

Visok prag višine plače deloma pojasnjuje majhno razširjenost modre 

karte EU. V večini držav članic EU je prag višine plače dokaj restriktiven: v 

le sedmih državah več kot 40 % vseh terciarno izobraženih zaposlenih za 

polni delovni čas v kvalificiranih poklicih izpolnjuje prag višine plače. 

Večina modrih kart EU je izdana v državah, kjer je prag manj restriktiven 

sorazmerno s  porazdelitvijo plač. Veliko manj restriktivne vrednosti praga 

višine plače se uporabljajo v okviru nacionalnih shem. Obstajajo številni 

ukrepi na ravni EU, ki bi lahko prispevali k dvigu privlačnosti modre karte 

in tako povečali število njenih imetnikov. S prilagoditvijo praga višine plače 

za mlajše delavce in nove diplomante bi bila modra karta zanje bolj 
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dostopna. Mnogi priseljenci izpolnijo kriterije za pridobitev modre karte šele 

po nekaj letih bivanja v EU, zato bi morala biti pravica jasno opredeljena, 

kakor tudi dana spodbuda za nadgradnjo drugih dovoljenj v modro karto 

takoj, ko so zanjo izpolnjeni pogoji, saj mnogi to storijo šele po nekaj letih 

bivanja v EU. Poenostavitev postopka za priznanje kvalifikacij tujcev, ki je 

ena od glavnih ovir za sprejem, bi omogočila lažjo pridobitev dovoljenja. Z 

odpravo preizkusov učinkov na trga dela in s spremembo zahteve po 

enoletni pogodbi bi bila modra karta bolj privlačna za delodajalce, s 

skrajšanjem časa za uveljavljanje pravice do zakonitega stalnega prebivanja 

pa bo privlačnejša tudi za prosilce. Skupni postopek prijave, ki omogoča 

predizbor, lahko tudi pospeši postopek in zagotovi informiranost 

državljanov tretjih držav in drugih akterjev, da izberejo modro karto pred 

nacionalnimi dovoljenji.   

…in v proces upravljanja migracij v EU je mogoče vključiti več 

prožnosti 

Za vzpostavitev večje prožnosti v upravljanju migracij delovne sile se 

lahko prenesejo iz direktiv v izvedbene ukrepe nekateri elementi, kot so 

obvezni roki v postopku obravnave in stroški, zasnove preizkusov učinkov 

na trg dela, pogoji za priznanje, pragi višine plače itd.. To bi omogočilo 

pogostejše prilagajanje teh elementov preko upravnih, političnih, tehničnih 

ali avtomatskih instrumentov.  

Nasloviti bi morali manjkajoče elemente za dopolnitev nabora ukrepov 

politike delovnih migracij 

Doslej sprejeti zakonodajni pristop do delovne migracije je bil v veliki 

meri področen, pri čemer obstajajo nekatere skupine migrantov, ki jih je še 

potrebo pokriti oziroma pri katerih bi veljalo razmisliti o prednostni 

obravnavi – na primer investitorji, podjetniki, določeni regulirani poklici ter 

visoko usposobljeni izumitelji in znanstveniki. Za te kategorije je potrebno 

vzpostaviti minimalne kriterije, kot tudi za domače delavce in programe 

mobilnosti mladih. Program Delovnih počitnic EU (EU Working Holiday) 

bi privabil več udeležencev, razširil nabor usposobljenih kandidatov in 

okrepil  vpliv EU v pogajanjih s tretjimi državami. Podobno bi morala EU 

tujim študentom v primeru, da najdejo delo po zaključku študija, ponuditi 

enostavno pot do prebivališča s pomočjo izjem pri preizkusih na trgu dela in 

možnosti, da zaprosijo za spremembo statusa bivanja v EU. 
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Povzetek glavnih priporočil 

A. Povečati koristnost pobud EU 

 Izboljšati okvir za priznavanje kvalifikacij za državljane tretjih držav in s tem 

povezanih postopkov za podporo 

 Oblikovati baze podatkov o ponudbi delovnih mest na ravni celotne EU, ki so 

povezane s tokovi delovnih migracij in s podpornimi shemami 

 Povečati možnosti za mobilnost znotraj EU z znižanjem ovir, vključujoč sezonske 

delavce, študente po zaključku študija  in  druge državljane tretjih držav, ki zakonito 

prebivajo v EU 

B. Izboljšati blagovno znamko EU in promovirati migracijske ukrepe EU  

 Okrepiti Portal EU za priseljevanje in promovirati primerjalne prednosti 

migracijske politike EU 

 Nadgraditi koncept delovnih migracij v partnerstva za mobilnost s tretjimi državami 

 Razviti platformo za prvi stik in še posebej za poenotena dovoljenja za prebivanje v 

EU 

C. Okrepiti usklajevanje politik EU 

 Vključiti več prožnosti v zakonodajni sistem EU z oblikovanjem mehanizmov za 

prilagajanje določenih parametrov zunaj direktiv (izvedbeni ukrepi) 

 Jasno pojasniti značilnosti postopkov preizkusa na trgu dela in opredeliti pogoje 

enake dostopnosti do zaposlitve za državljane tretjih držav 

 Standardizirati prijavne obrazce za delovne migrante 

 Izboljšati prenosljivost obdobij prebivanja v mobilnosti, omogočiti oddajo vloge za 

prebivanje v eni državi članici iz druge države članice in mednarodnim študentom 

olajšati pridobivanje delovnih dovoljenj po vsej EU 

D. Spremeniti modro karto EU, da bo bolj učinkovita in privlačna 

 Določiti ločene in nižje dohodkovne pragove za mlajše delavce in nove diplomante 

v EU ter opustiti preizkuse trga dela za delovne migrante, ki spreminjajo status  

 Skrajšati zahtevani čas trajanja pogodbe, čakalno dobo pred mobilnostjo in čas 

bivanja v EU kot pogojev za pridobitev dovoljenja  za stalno prebivanje 

 Vzpostaviti nabor kandidatov za modro karto s pripoznanimi kvalifikacijami, ki bi 

lahko imeli koristi od spodbujene mobilnosti  
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E. Zapolniti vrzeli v političnih ukrepih EU 

 Dovoliti beguncem dostop do ugodnejših shem EU za delovne migracije  

 Razvijati mobilnost mladih po vsej EU, tudi preko programa Delovnih počitnic (EU 

Working Holiday) 

 Razširiti minimalne standarde na dodatne skupine migrantov, vključno z investitorji 

 




