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Izvērtējums un ieteikumi 

Bēgļu krīzes dēļ Eiropa saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām,... 

2015. gadā Eiropā ieceļojušo bēgļu un patvēruma meklētāju skaits 

sasniedza rekordaugstu līmeni — ienākošās plūsmas pārsniedza vienu 

miljonu cilvēku, bet 2016. gada pirmajos mēnešos vien to skaits ir 

sasniedzis 180 000. Eiropas kapacitāte un pieredze ļauj tikt galā ar šo 

izaicinājumu, tomēr šāds nepieredzēti liels migrantu skaits tik īsā laika 

posmā ir pārslogojis infrastruktūru un būtiski ietekmējis sabiedrības 

attieksmi, kas bēgļu un migrācijas jautājumos joprojām ir ļoti sensitīva, tādēļ 

politiskā uzmanība pārsvarā ir tikusi veltīta bēgļu krīzes risināšanai. 

...tomēr, lai pielāgotos gaidāmajām grūtībām, Eiropai būtu jāturpina 

uzlabot darbaspēka migrācijas sistēma. 

Humanitārā migrācija neveido lielāko migrantu īpatsvaru uz Eiropas 

Savienību (ES) un tā nevar aizstāt darbaspēka migrācijas saprātīgos un 

selektīvos kanālus, ar kuru palīdzību darba devējiem būs jāapmierina 

nākotnes vajadzības pēc darbaspēka Eiropas darba tirgū, kurā darbspējīgā 

vecumā esošo iedzīvotāju skaits samazinās un tuvākajā nākotnē varētu 

būtiski pieaugt kvalificēto darbinieku trūkums. Šajā kontekstā ir jāizvērtē, 

vai Eiropa joprojām ir pievilcīga kvalificētiem darbiniekiem un kā ES 

politikas varētu stiprināt tās pievilcību. 

Eiropas Savienība ir nozīmīgs migrācijas galamērķis,... 

ES uzņem vairāk migrantu nekā jebkura cita OECD mērķa valsts — 

puse no visām OECD valstīs reģistrētajām plūsmām ieceļo ES dalībvalstīs 

(ES-OECD). 2013. un 2014. gadā ilgtermiņa migrācijas plūsmas uz ES-

OECD valstīm no trešajām valstīm sasniedza aptuveni 1 miljonu. Lai gan 

kopš 2007. gada šis apjoms ir pakāpeniski samazinājies, tas joprojām ir 

salīdzināms ar migrantu skaitu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Turpretī 

imigrantu skaits ir pieaudzis: laika posmā no 2000. gada to ES pieaugušo 

iedzīvotāju skaits, kas dzimuši ārpus ES, ir palielinājies par vairāk nekā 

42 % ES-15 valstīs vien, sasniedzot vairāk nekā 30 miljonus un veidojot 
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vienu trešdaļu no visiem OECD valstīs dzīvojošajiem migrantiem. Laika 

posmā no 2006. līdz 2015. gadam ES dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo 

skaits vecumā no 15 līdz 64 gadiem pieauga par 12 %. 

...tomēr tikai neliela daļa ieceļotāju ierodas kā migrējošie darba ņēmēji 

jeb kā darbaspēks,... 

Migrējošie darba ņēmēji ir vien trešā daļa no visiem jaunajiem 

migrantiem ES, bet lielāko kopējās migrācijas īpatsvaru veido ģimeņu 

migrācija. Lielākā daļa migrējošo darba ņēmēju koncentrējas vien dažās ES 

valstīs (Itālijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē) un galvenokārt tajās, kurās 

darbaspēka migrācijas politikas nepiemēro izglītības vai prasmju sliekšņus 

(Dienvideiropā). Citāda situācija ir OECD ilgtermiņa uzturēšanās valstīs 

(Austrālijā, Kanādā un Jaunzēlandē), kurās lielākā daļa ilgtermiņa 

ekonomiskās migrācijas notiek caur tiem kanāliem, kuros tiek piemēroti 

ierobežojoši kritēriji. Tomēr migrējošo darba ņēmēju īpatsvars kopējās 

migrācijas plūsmās ES ir augstāks nekā Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Kopumā uz ES valstīm vēsturiski ir bijusi lielāka ģimeņu un humanitāro 

migrantu plūsma nekā uz tradicionālajām ilgtermiņa mītnes zemēm. 

...un arī kopējais migrantu īpatsvars un relatīvās ienākošās migrācijas 

plūsmas ir mazākas nekā citās OECD mērķa valstīs. 

Trešo valstu migranti veido 4 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita 

darbspējīgā vecumā (no 15 līdz 64 gadiem), kas ir gandrīz uz pusi mazāk 

nekā Amerikas Savienotajās Valstīs un vēl mazāk nekā Kanādā, Austrālijā 

un Jaunzēlandē. Tomēr proporcionāli iedzīvotāju skaitam ES ir uzņēmusi 

līdzīgas migrācijas plūsmas kā Amerikas Savienotās Valstis (0,3 % no 

iedzīvotāju skaita), kas tomēr ir daudz mazākas relatīvās plūsmas nekā 

Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē. 

ES piesaista migrantus no ļoti dažādām valstīm, bet vispievilcīgākā ir 

tieši kaimiņvalstu iedzīvotājiem,... 

Starptautisko migrāciju uz OECD valstīm pārsvarā veido vairākas lielās 

Āzijas valstis: Indija, Ķīna un Filipīnas, savukārt ES ieceļo migranti no ļoti 

dažādām valstīm — galvenokārt no Eiropas zemēm, kas nav ES sastāvā, un 

no Āfrikas, jo plašs migrantu loks uzskata ES par pievilcīgu galamērķi. 

Gallup veiktajā pasaules mēroga aptaujā (2007.2011.) ES kā galamērķi 

minēja aptuveni 23 % potenciālo migrantu — aptuveni tikpat, cik vēlētos 

migrēt uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Tomēr ES kā savu vēlamo 

galamērķi biežāk min potenciālie migranti no netālu esošajiem Eiropas un 

Āfrikas reģioniem. 
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... un ne vienmēr — viskvalificētākajiem. 

ES ir piesaistījusi mazāk migrantu ar augstu izglītības līmeni nekā citas 

OECD mērķa valstis, un šobrīd ES valstīs dzīvo tikai 30 % migrantu ar 

augstu izglītības līmeni, salīdzinot ar 47 %, kuru izglītības līmenis ir zems. 

OECD valstīs dzīvojošie migranti ar zemu izglītības līmeni aizvien vairāk 

koncentrējas ES dalībvalstīs: laika posmā no 2000. līdz 2010. gadam to 

migrantu ar zemu izglītības līmeni īpatsvars OECD ietvaros, kuri dzīvoja 

kādā no ES-15 valstīm, pieauga no 36 % līdz 45 %. Zemāks izglītības 

līmenis un augstāks humanitārās migrācijas īpatsvars ES salīdzinājumā ar 

citām OECD mērķa valstīm rada zemāku migrantu nodarbinātības līmeni. 

Piemēram, 2014. gadā migrantu nodarbinātības līmenis ES-15 valstīs bija 

par 10 procentpunktiem zemāks nekā OECD valstīs ārpus ES. Tomēr pēdējā 

laikā ES ieceļojušie migranti ir bijuši labāk izglītoti par tiem, kas ieceļojuši 

agrāk. 2000. gadā ES dzīvoja mazāk jaunu migrantu ar augstu izglītības 

līmeni nekā Amerikas Savienotās Valstis (21 % pret 27 %). 2010. gadā šī 

atšķirība jau bija sarukusi, un īpatsvars kļuvis līdzīgs (34 % pret 33 %). Šie 

dati atšķiras no Gallup aptaujas rezultātiem par migrācijas mērķiem, kur ES 

kā vēlamo galamērķi nosauca lielāka daļa migrantu ar augstu izglītības 

līmeni (27 %) nekā Amerikas Savienotās Valstis (21 %) vai citas OECD 

valstis (24 %). 

Lai sacenstos ar citām OECD mērķa valstīm, ES dalībvalstis ir 

ieviesušas darbaspēka migrācijas shēmas,... 

Darbaspēka migrācijas politikas katrā ES dalībvalstī veidojušās pēdējo 

desmitgažu laikā, katrai valstij nosakot atšķirīgus mērķus. Tomēr ES 

dalībvalstu vidū ir vērojama konverģence attiecībā uz nepieciešamību 

piesaistīt talantīgus cilvēkus, tostarp ārvalstu studentus. Gandrīz neviena ES 

dalībvalsts nav iekļāvusi migrāciju savā demogrāfijas stratēģijā un neuzskata 

to par centrālo darbaspēka attīstības elementu, lai gan vairākas valstis atzīst 

migrācijas nepieciešamību. Katra ES dalībvalsts uzsver savas priekšrocības, 

sacenšoties par prasmīgo darbinieku piesaisti no ārvalstīm, un dažām ir 

vēsturiska saikne ar trešajām valstīm, kas ietekmē migrācijas plūsmas. 

...tomēr, neraugoties uz zināmu politisko konverģenci, dalībvalstis ir 

izveidojušas dažādas pieejas, kas atšķirīgi ietekmē ienākošās 

migrācijas plūsmas. 

Lai gan ES dalībvalstīm ir kopīgas problēmas un vismaz daži kopīgi 

mērķi, kritēriji, kādus tās piemēro migrantu uzņemšanai (galvenokārt, 

jomās, kurās netiek veikta ES līmeņa saskaņošana), un līdzekļi, ar kādiem 

tās pārvalda migrācijas plūsmas, ir atšķirīgi. Daudzas dalībvalstis izvirza 
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prasības attiecībā uz migrantu izglītību, nodarbošanos vai darba algas 

līmeni, kas var kļūt par šķēršļiem nodarbinātībai, bet citas — pārvalda 

migrāciju, galvenokārt, nosakot skaitliskus vai uzņemšanas apjoma 

ierobežojumus. Vēl citas izmanto darba tirgus pārbaudes vai paļaujas uz 

tirgus pašregulāciju, ja vien tiek ievēroti attiecīgi nosacījumi. Vairākas 

dalībvalstis neuzņem mazkvalificētus migrējošos darba ņēmējus, bet citas 

ļauj tiem ieceļot tikai sezonālu darbu veikšanai. ES dalībvalstīs ir atšķirīga 

darbaspēka migrācijas iestāžu sistēma un atšķirīga situācija darba tirgū. 

Dažādas politiskās nostādnes daļēji izskaidro, kādēļ lielāko daļu darba 

atļauju izsniedz vien dažas ES valstis, proti, trīs vadošās — Itālija, Spānija 

un Apvienotā Karaliste — izsniedz vairāk nekā pusi no visām darba 

atļaujām. Turklāt, atšķirībā no OECD ilgtermiņa mītnes valstīm ar fiksētiem 

migrācijas mērķiem vai ierobežojumiem, ES šis apjoms ir bijis ļoti 

nepastāvīgs — kopš 2010. gada tas samazinājies uz pusi, tādējādi 

darbaspēka migrācijas plūsmas uz ES dalībvalstīm ir nepastāvīgākas kā uz 

citām OECD mērķa valstīm. 

ES dalībvalstis ir vienojušās, ka vairāk ir iespējams panākt, 

sadarbojoties ES līmenī. 

Kopš 1999. gada Amsterdamas līguma ES ir izstrādājusi kopīgus 

noteikums attiecībā uz atsevišķām trešo valstu valstspiederīgo kategorijām. 

2009. gada Lisabonas līgums nostiprina ES dalībvalstu vienošanos, ka 

noteiktu mērķu īstenošana jāveicina ar ES līmeņa iniciatīvām, un ieceļ 

Eiropas Parlamentu par vienu no likumdevējiem likumīgās migrācijas jomā. 

Politiskajā līmenī atbalsts kopīgai rīcībai ir jo īpaši spēcīgs tām iniciatīvām, 

kas padarītu ES par pievilcīgāku galamērķi augsti kvalificētiem trešo valstu 

valstspiederīgajiem. Tomēr galīgais lēmums par trešo valstu valstspiederīgo 

uzņemšanu ir pašu dalībvalstu rokās, kuras var noteikt sākotnējās 

uzņemšanas ierobežojumus tiem, kuri vēlas ieceļot ekonomisku mērķu 

vadīti. Trim ES dalībvalstīm nav jāpiedalās šajos pasākumos, jo tās īsteno 

tiesības nepiedalīties attiecībā uz šo jomu (Dānija) vai tiesības izmantot 

izvēles procedūru atkarībā no jomas (Apvienotā Karaliste un Īrija). 

Galvenie likumdošanas instrumenti ir direktīvas,... 

ES līmeņa rīcība darbaspēka migrācijas jomā tiek īstenota ar vairāku 

direktīvu palīdzību, kuras ierosinājusi izdot Eiropas Komisija un 

apstiprinājusi Padome un pēc 2009. gada — Eiropas Parlaments. Direktīvas 

tiek transponētas dalībvalstu tiesību aktu sistēmā un īstenotas katrā 

dalībvalstī. Vairums direktīvu balstās uz esošajām praksēm un kategorijām, 

saskaņojot tās un nosakot minimālos standartus. Galvenās direktīvas 

darbaspēka migrācijas pārvaldības jomā attiecas uz pētniekiem, augsti 
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kvalificētiem darba ņēmējiem (“zilās kartes” direktīva), vienotu uzturēšanās 

atļauju, kas ietver uzturēšanās un nodarbinātības tiesības, sezonas 

darbiniekiem un uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem. Visās šajās 

direktīvās ir paredzēta prasība, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir noteiktas tiesības 

un jāstrukturizē dažādu migrantu kategoriju uzņemšana un uzturēšanās. 

Citas direktīvas reglamentē ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas iegūšanas 

kārtību, tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos un studentu uzņemšanu. 

Parasti tiek paredzēti nosacījumi, lai atvieglotu trešo valstu valstspiederīgo 

mobilitāti ES robežās, un to ir iespējams nodrošināt tikai ES līmenī. Izņemot 

atsevišķus gadījumus (Direktīvu par pārcelšanos uzņēmuma ietvaros, 

Direktīvu par sezonas darbiniekiem, kā arī pārstrādāto Direktīvu par 

studentiem un pētniekiem), dalībvalstis līdztekus ES shēmām drīkst saglabāt 

un pat turpmāk ieviest arī valsts darba atļauju režīmus. 

...kā arī vispārējie pasākumi ar mērķi stiprināt vienoto tirgu un 

veicināt saskaņošanu. 

Līdztekus direktīvām ES īsteno papildu pasākumus, lai veicinātu 

nodarbinātību un atbalstītu vienoto tirgu, tostarp, savstarpēji atzīstot citās ES 

dalībvalstīs iegūtās kvalifikācijas un veidojot valsts nodarbinātības dienestu 

tīklu, kas saved kopā darba devējus ar darba meklētājiem. Šie pasākumi nav 

tikuši izstrādāti tieši trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām, bet var būtiski 

ietekmēt migrējošos darba ņēmējus, kas ieceļo ES. 

Politikas veidošanas process ir ilgstošs un neelastīgs 

Jaunas direktīvas izstrādāšanas process, sākot no sagatavošanas posma 

līdz brīdim, kad tā tiek galīgi transponēta dalībvalstu tiesību aktu sistēmās 

un stājas spēkā, ilgst no pieciem līdz desmit gadiem, tādēļ ir grūti reaģēt uz 

neparedzētām apstākļu maiņām. Lai mainītu konkrētus direktīvas elementus, 

ir jāveic oficiāli grozījumi un jārīko jaunas sarunas ar Eiropas Parlamentu un 

Padomi. ES līmenī netiek īstenotas pilotprogrammas vai politikas 

eksperimenti, kas nereti ir būtiski dalībvalstu politikas veidošanas 

instrumenti. Viens no ieviestajiem risinājumiem ir zināmas izvēles brīvības 

iekļaušana direktīvās, tomēr tās dēļ nereti tiek pieņemtas tik atšķirīgas valstu 

procedūras, ka to saskaņošana kļūst ļoti sarežģīta. Jo īpaši to apliecina zilās 

kartes direktīva — administratīvās procedūras un atbilstības prasības 

dalībvalstīs ir tik atšķirīgas, ka atļaujas saņemšanas ērtums nav salīdzināms. 

ES līmeņa pasākumi nav panākušas plānoto izmantošanas līmeni... 

ES pasākumi nav tikuši plaši izmantoti. Tikai dažas dalībvalstis ir 

izvēlējušās ES zilo karti par prioritāro uzturēšanās atļaujas veidu augsti 
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kvalificētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, un vairums turpina izmantot 

savas valstu shēmas. Ik gadus vismaz 10 000 trešo valstu valstspiederīgo, 

kas no jauna ierodas ES valstīs, vajadzētu būt tiesīgiem saņemt zilās kartes, 

tomēr faktiski 2014. gadā kā pirmās uzturēšanās atļaujas tās tika izsniegtas 

uz pusi mazāk, turklāt lielākā daļa no tām tika izsniegtas vienā dalībvalstī — 

Vācijā. Zilās kartes dalībvalstīs jau dzīvo vairāk nekā 100 000 trešo valstu 

valstspiederīgo, kuriem potenciāli būtu tiesības to saņemt, tomēr tikai 

nedaudzi ir mainījuši statusu uz ES zilo karti, lai izmantotu tās sniegtās 

priekšrocības. Turklāt zilā karte nav mainījusi priekšstatus par ES: 

uzņēmumu un to vadītāju aptaujas liecina, ka attiecībā uz talantīgo migrantu 

piesaisti ES joprojām atpaliek no citām OECD mērķa valstīm. 

Arī ES ilgtermiņa uzturēšanās atļauja nav kļuvusi par pieprasītu 

uzturēšanās atļaujas instrumentu ES dalībvalstīs: no aptuveni 10–

13 miljoniem trešo valstu valstspiederīgo ilgtermiņa migrantu tikai 

2,8 miljoniem ir ES ilgtermiņa uzturēšanās atļauja. Lai gan bija paredzēts, 

ka ES ilgtermiņa uzturēšanās atļauja nodrošinās trešo valstu 

valspiederīgajiem tiesības uz mobilitāti, šķiet, ka faktiski tā šo mobilitāti 

ierobežo. Citiem vārdiem sakot, jo ilgāk trešās valsts valstspiederīgais ir 

nodzīvojis kādā ES dalībvalstī, jo mazāka varbūtība, ka viņš būs mobils. 

Patiesībā trešo valstu valstspiederīgo mobilitātes līmenis ir uz pusi zemāks 

nekā ES valstspiederīgo mobilitātes līmenis, izņemot trešo valstu 

valstspiederīgos ar augstāko izglītību. 

...dažādu šķēršļu un transponēšanas atšķirību dēļ... 

Atsevišķas valstu shēmas, kas paredzētas augsti kvalificētiem darba 

ņēmējiem, pētniekiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, var nodrošināt 

ātrāku ilgtermiņa uzturēšanās atļauju saņemšanu vai salīdzinoši mazākas 

dokumentācijas prasības nekā ES shēmas. ES direktīvas nereti ļauj veikt 

darba tirgus pārbaudi, bet nenosaka minimālos standartus attiecībā uz to 

ilgumu, īpašībām vai apjomu, tādēļ pārbaudes dalībvalstīs tiek strukturētas 

ļoti atšķirīgi un nav salīdzināms šķērslis migrējošajiem darba 

ņēmējiem..Izdevīgi elementi valstu shēmās, piemēram, prioritāra izskatīšana 

vai sponsorēšana, ne vienmēr ir ieviesti arī ES shēmās, turklāt direktīvās nav 

iekļautas vairākas migrantu kategorijas, kurām līdzdalība būtu izdevīga, 

piemēram, trešo valstu valstspiederīgie, kuri ieceļo ES citu iemeslu dēļ, 

tostarp, bēgļi. 

ES rīcības pievienoto vērtību varētu stiprināt esošo shēmu ietvaros,... 

ES tiesību aktos ir noteikti aizsardzības pasākumi, kas padara 

pieteikšanos sarežģītāku, tostarp paziņošanas prasības, pētnieku uzņēmējas 

iestādes reģistrācija un dokumentu pārbaude. Reģistrāciju un pārbaudi veic 
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valsts, nevis ES līmenī, neizmantojot apjomradītu ietaupījumu un 

uzraudzības vienkāršošanas priekšrocības. Daudzas ES dalībvalstis ir 

saglabājušas izdevīgākos valsts pasākumus, veidojot neviendabīgu valstu 

shēmu apvienojumu, kas konkurē ar ES līmeņa pasākumiem. Darba devēji 

labāk pārzina valstu procedūras un turpina tās izmantot pat tādos gadījumos, 

kad atbilstības prasības ir līdzīgas. Izdevīgie valsts shēmu aspekti būtu 

jāpiemēro ES shēmām un jāiekļauj tajās. 

...paplašinot kandidātu loku... 

Lai palielinātu darba devējiem pieejamo kandidātu skaitu un piesaistītu 

vairāk pieteikumu iesniedzēju, citas OECD valstis ir veikušas eksperimentus 

ar dažādām “ieinteresētības izteikšanas” shēmām. Lai gan šie modeļi nav 

tieši piemērojami ES kontekstam, šādas pieejas varianti ES līmenī 

nodrošinātu lielāku pievienoto vērtību nekā jebkāda pieeja dalībvalstu 

līmenī. Iespējama šīs pieejas forma ir atbilstības kritēriju saraksti konkrētām 

programmām (piemēram, sezonas darbinieku vai ES zilās kartes 

programmām) attiecībā uz visām izcelsmes valstīm vai divpusējo līgumu 

ietvaros. Darba devējiem pieejamo kandidātu skaitu varētu palielināt arī, 

ieviešot ES darba meklētāja vīzu, tomēr tās īstenošanai būtu nepieciešami 

drošības pasākumi un uzraudzība. Visaptveroša pieeja būtu izveidot tikšanās 

platformas trešo valstu valstspiederīgajiem ārvalstīs, iekļaujot EURES 

sniegtos pakalpojumus. 

... un aktīvāk reklamējot ES salīdzināmās priekšrocības attiecībā pret 

citām OECD valstīm,... 

ES nav efektīvi reklamējusi tos faktorus, kuru dēļ tās shēma talantīgu 

cilvēku uzņemšanai no visas pasaules ir pieejamāka un izdevīgāka nekā 

konkurējošajām OECD valstīm. Aktīvāka reklamēšana varētu uzlabot ES 

pozīciju konkurences tirgū: reti kura ES dalībvalsts ir noteikusi 

ierobežojumus attiecībā uz kvalificētu migrantu uzņemšanu, ja tie saņēmuši 

darba piedāvājumu; ES nodrošina skaidru procedūru pastāvīgās uzturēšanās 

atļaujas saņemšanai; ES nodrošina ģimenes atkalapvienošanu un vienlīdzīgu 

attieksmi gandrīz visās jomās; ES dalībvalstīs ir daudz zemākas nodevas 

nekā citās OECD zemēs, piemēram Amerikas Savienotajās Valstīs; 

izskatīšanas laiks nereti ir īsāks nekā vairumā OECD migrācijas galamērķu; 

ES dalībvalstīs ir ieviestas dažādas valsts shēmas, tostarp dažas arī zemāk 

kvalificētiem darba ņēmējiem, kas nodrošina tādas iespējas, kādas nav 

pieejamas citās OECD valstīs. Izceļot šīs salīdzināmās priekšrocības, ES 

varētu piesaistīt vairāk kandidātu, it īpaši no konkurējošajām valstīm, kurās 

ir lieli ierobežojumi un garas rindas. 



10 – IZVĒRTĒJUMS UN IETEIKUMI 

 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

...tostarp, piemēram, efektīvāk izmantojot sadarbības pasākumus ar 

trešajām valstīm... 

Nesen izveidotais Eiropas Ārējās darbības dienests pārņēma attiecību 

sistēmu ar trešajām valstīm — “vispārējo pieeju mobilitātei un 

migrācijai” — kuras kontekstā ES var veicināt sarunas ar trešajām valstīm, 

bet nevar piedāvāt tām garantētus darbaspēka migrācijas kanālus. Turklāt ES 

koordinē attiecības ar trešajām valstīm caur mobilitātes partnerībām, kas 

darbojas kā integrētas sadarbības sistēmas, un, atbalstot dažādas apmaiņas 

un prasmju uzlabošanas programmas. Pagaidām mobilitātes partnerības nav 

radījušas pārmaiņas migrācijas plūsmās no šobrīd iesaistītajām 

partnervalstīm. 

ES ir uzņēmusies arī komunikācijas pienākumus, reklamējot ES 

ārvalstīs un sniedzot informāciju par migrācijas politiku ES dalībvalstīs. Arī 

ES Imigrācijas portāls piesaista apmeklētājus no visas pasaules.  Darba 

piedāvājumu portāla izveidošana trešo valstu valstspiederīgajiem vai to 

iekļaušana esošajās platformās nodrošinātu ES lomu sarunās par iekļaušanu 

atbilstības kritēriju sarakstos. Lai attīstītu cilvēkkapitālu, kas ir piemērojams 

vairāk nekā vienā ES valstī, apmācību pasākumi un sadarbība ar izglītības 

iestādēm varētu uzlabot partnerību mobilitātes komponentu. Īstenojot 

konkrētus pasākumus, ES nodrošinātu sev labākas pozīcijas sarunās ar 

potenciāli svarīgām migrācijas izcelsmes valstīm. 

Zilās kartes direktīvu ir iespējams uzlabot,... 

ES zilās kartes zemo izmantošanas līmeni daļēji izskaidro augstais darba 

algas slieksnis. Vairumā ES dalībvalstu darba algas slieksnis ir samērā 

ierobežojošs: tikai septiņās ES dalībvalstīs vairāk nekā 40 % visu pilna laika 

darba ņēmēju ar augstāko izglītību, kas strādā kvalificētajās profesijās, 

atbilst noteiktajam slieksnim. Vairums ES zilo karšu tiek izdotas valstīs, 

kurās slieksnis ir mazāk ierobežojošs proporcionāli darba algas 

sadalījumam. Valstu shēmas nav tik ierobežojošas. Ar vairākiem ES līmeņa 

pasākumiem zilo karti varētu padarīt pievilcīgāku un paaugstināt tās 

izmantošanas līmeni: pielāgot zilās kartes direktīvā noteikto slieksni 

jaunajiem darba ņēmējiem un jaunajiem absolventiem, lai padarītu zilo karti 

pieejamāku;. iedrošināt migrantus pāriet uz zilo karti no citām uzturēšanās 

atļaujām, tiklīdz tie sasnieguši attiecīgos kritērijus, jo nereti tas notiek tikai 

vairākus gadus pēc ieceļošanas; vienkāršot ārvalstīs iegūto kvalifikāciju 

atzīšanas procesu, kas ir viens no zilās kartes izmantošanas galvenajiem 

šķēršļiem; atcelt darba tirgus pārbaudes un mainīt viena gada darba līguma 

prasību, lai zilā karte kļūtu pievilcīgāka darba devējiem; saīsināt pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamo laiku, ieviest vienotu 

pieteikšanās procedūru, kas nodrošina pirmskvalifikāciju, lai vēl vairāk 
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saīsinātu zilās kartes saņemšanas laiku; veicināt trešo valstu valstspiederīgo 

un citu iesaistīto personu izpratni par zilās kartes priekšrocībām, lai tie 

izvēlētos zilo karti, nevis valstu shēmas. 

...un ES migrācijas pārvaldību var padarīt elastīgāku. 

Lai izveidotu elastīgāku darbaspēka migrācijas pārvaldību, dažus 

elementus, piemēram, obligātos izskatīšanas laikus un izmaksas, darba 

tirgus pārbaužu modeli, atzīšanas nosacījumus, darba algas sliekšņus u. c. no 

direktīvām varētu deleģēt atsevišķiem direktīvu īstenošanas tiesību aktiem. 

Tas ļautu biežāk pielāgot minētos parametrus ar administratīviem, 

politiskiem, tehniskiem vai automātiskiem līdzekļiem. 

Lai pilnveidotu darbaspēka migrācijas politikas pasākumus, 

jāpievēršas trūkstošajiem elementiem... 

Līdz šim īstenotā likumdošanas pieeja darbaspēka migrācijas jomā ir 

bijusi lielā mērā balstīta uz atsevišķiem sektoriem, un joprojām ir vairākas 

migrantu grupas, kuras vēl būtu jāiekļauj tiesību aktos vai kurām varētu 

piešķirt lielākas priekšrocības, piemēram, investori, uzņēmēji, atsevišķu 

reglamentēto profesiju pārstāvji, kā arī ļoti augsti kvalificēti izgudrotāji un 

zinātnieki. Minimālie standarti attiecas gan uz šīm kategorijām, gan arī uz 

vietējiem darba ņēmējiem un jauniešu mobilitātes programmām. ES darba-

brīvdienu programma piesaistītu vairāk pieteikuma iesniedzēju, paplašinātu 

augsti kvalificēto kandidātu loku un uzlabotu ES ietekmi sarunās ar trešajām 

valstīm. Turklāt, ja ārvalstu studenti pēc absolvēšanas atrod darbu, ES 

vajadzētu piedāvāt viņiem izdevīgu pārejas procesu uz uzturēšanos, 

atbrīvojot no darba tirgus pārbaudes un dodot iespēju pieteikties statusa 

maiņai, atrodoties ES. 

Galveno ieteikumu kopsavilkums 

A. Uzlabot ES iniciatīvu pievienoto vērtību. 

 Uzlabot trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu un ar to saistītās 

procedūras. 

 Izveidot ES līmeņa darba piedāvājumu datubāzes, kas būtu saderīgas ar darba 

migrācijas kanāliem un shēmām. 

 Palielināt iespējas ES iekšējai mobilitātei, samazinot šķēršļus un iekļaujot sezonas 

strādniekus, absolvējušos studentus un trešo valstu valstspiederīgos, kuri likumīgi 

uzturas ES. 
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B. Uzlabot ES zīmolu un reklamēt ES migrācijas pasākumus. 

 Stiprināt ES Imigrācijas portālu un reklamēt salīdzināmās ES migrācijas politikas

priekšrocības.

 Pilnveidot darbaspēka migrācijas komponentu mobilitātes partnerībās ar trešajām

valstīm.

 Izstrādāt platformu sākotnējai saziņai un galvenokārt saskaņotām ES uzturēšanās

atļaujām.

C. Stiprināt ES politiku saskaņošanu. 

 Iestrādāt lielāku elastību ES likumdošanas sistēmā, izveidojot mehānismus, kas

ļautu pielāgot noteiktus likumdošanas parametrus ārpus direktīvām (ar īstenošanas

tiesību aktiem).

 Skaidri noteikt darba tirgus pārbaudes procedūru, īpašības un nosacījumus trešo

valstu valstspiederīgo vienlīdzīgām darba iespējām.

 Standartizēt pieteikumu veidlapas migrējošajiem darba ņēmējiem.

 Uzlabot uzturēšanās periodu pārnesamību mobilitātes kontekstā, ļaut iesniegt

pieteikumus attiecībā uz vienu dalībvalsti, atrodoties citā dalībvalstī un atvieglot

ārvalstu studentiem darba atļauju saņemšanu visā ES.

D. Pārskatīt ES zilās kartes shēmu, lai padarītu to efektīvāku un pievilcīgāku. 

 Noteikt atsevišķus un zemākus ienākumu sliekšņus jaunajiem darba ņēmējiem un

jaunajiem ES absolventiem, kā arī atcelt darba tirgus pārbaudes tiem migrējošajiem

darba ņēmējiem, kuri maina statusu.

 Samazināt noteikto darba līguma termiņu, gaidīšanas laiku pirms mobilitātes un

laiku līdz atbilstības kritēriju sasniegšanai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas

saņemšanai.

 Paplašināt “zilajai kartei gatavo” kandidātu loku, kuru kvalifikācijas ir atzītas vai

kuri varētu izmantot atvieglotas mobilitātes sniegtās priekšrocības.

E. Paplašināt ES pasākumu darbības jomu. 

 Ļaut bēgļiem izmantot izdevīgākas ES darbaspēka migrācijas shēmas.

 Izstrādāt ES mēroga jauniešu mobilitātes vai darba-brīvdienu shēmu.

 Attiecināt minimālos standartus uz papildu migrantu grupām, tostarp investoriem.




