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Hodnotenie a odporúčania 

S vypuknutím utečeneckej krízy čelí Európa historickej výzve… 

V roku 2015 dosiahol počet utečencov a žiadateľov o azyl 

prichádzajúcich do Európy rekordnú úroveň, kedy počet prichádzajúcich 

ľudí prevýšil 1 milión a len v prvých štyroch mesiacoch roku 2016 bol vyšší 

ako 180 000. Európa má kapacitu a skúsenosti na zvládnutie tejto výzvy, 

avšak doteraz nebývalé množstvo ľudí v tak krátkom časovom období 

vytvorilo veľký tlak na infraštruktúru. Významný bol aj dopad na verejnú 

mienku, ktorá ostáva veľmi citlivá k otázkam utečencov a migrácie. V 

dôsledku toho bola pozornosť tvorcov politík zameraná najmä na riešenie 

utečeneckej krízy.  

… mala by však aj pokračovať v zlepšovaní rámca pre pracovnú

migráciu, aby bola schopná reagovať na prichádzajúce výzvy 

Migrácia z humanitárnych dôvodov nepredstavuje hlavnú časť objemu 

migrácie do Európskej únie (EÚ). Nemôže ani nahradiť špecifické a 

selektívne kanály pracovnej migrácie, prostredníctvom ktorých majú 

zamestnávatelia doplniť budúcu potrebu pracovných síl na európskom 

pracovnom trhu, na ktorom klesá populácia v produktívnom veku a kde 

môže v blízkej budúcnosti dôjsť k rozsiahlemu nedostatku pracovných síl. V 

tejto situácii ostáva otázkou, či Európa ostane atraktívnym miestom pre 

talentovaných ľudí a akú úlohu môžu zohrávať politiky EÚ na zvýšenie jej 

atraktívnosti. 

Európska únia je hlavným cieľom migrácie… 

Do EÚ prichádza viac migrantov než do akejkoľvek inej cieľovej 

krajiny OECD, pričom polovica zo zaznamenaných príchodov migrantov v 

rámci OECD smeruje do krajín OECD, ktoré sú členskými štátmi EÚ (EÚ-

OECD). V rokoch 2013 aj 2014 bol prílev migrantov s cieľom trvalého 

usadenia z tretích krajín do krajín EÚ-OECD na úrovni približne jedného 

milióna. Hoci tieto počty klesali od roku 2007, zostávajú porovnateľné s 

počtom migrantov smerujúcich do Spojených štátov amerických. Počet 
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imigrantov však naopak rastie. Počas prvej dekády 21. storočia vzrástol 

počet dospelých obyvateľov narodených mimo EÚ o viac než 42 % len v 

krajinách EÚ-15 a dosiahol viac ako 30 miliónov, čo predstavuje tretinu 

všetkých migrantov v krajinách OECD. Počet štátnych príslušníkov tretích 

krajín (ŠPTK) vo veku od 15 do 64 rokov žijúcich v EÚ vzrástol od roku 

2006 do roku 2015 o 12 %.  

…ale len zlomok z prichádzajúcich je z dôvodu pracovnej migrácie

alebo kvôli zamestnaniu… 

Pracovní migranti predstavujú asi jednu tretinu nových migrantov do 

EÚ, zatiaľ čo migrujúci rodinní príslušníci tvoria väčší podiel. Väčšina 

pracovných migrantov je sústredená len do niekoľkých krajín EÚ 

(Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo) a to hlavne do tých, kde sa v 

rámci politík pracovnej migrácie neuplatňujú limity v oblasti vzdelania 

alebo zručností (južná Európa). Kontrastuje to s osídľovanými krajinami v 

rámci OECD (Austrália, Kanada a Nový Zéland), v ktorých sa väčšina 

trvalej ekonomickej migrácie uskutočňuje prostredníctvom kanálov, v rámci 

ktorých sa uplatňujú reštriktívne kritériá. Podiel pracovných migrantov v 

rámci celkových tokov je však v krajinách EÚ vyšší ako v Spojených 

štátoch amerických. Vo všeobecnosti mala migrácia do EÚ v historickej 

perspektíve väčší podiel migrantov na základe rodinných a humanitárnych 

dôvodov v porovnaní s tradične osídľovanými krajinami. 

…a celkový podiel a relatívne prítoky sú nižšie ako v konkurenčných

destináciách v rámci OECD 

Migranti z tretích krajín tvoria v EÚ 4 % celkovej populácie v 

produktívnom veku od 15 do 64 rokov, čo je menej ako polovica 

príslušného podielu v Spojených štátoch amerických a ešte menej ako v 

Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Avšak vzhľadom na svoju 

populáciu prijíma EÚ toky porovnateľné s tokmi v Spojených štátoch 

amerických (0,3 % svojej populácie). Tie sú však oveľa nižšie v porovnaní s 

migráciou do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.  

EÚ je atraktívna pre migrantov zo širokého spektra krajín, ale 

najatraktívnejšia je pre tých, ktorí pochádzajú zo susedných krajín… 

Za medzinárodnou migráciou do krajín OECD stojí v prevažnej miere 

niekoľko veľkých ázijských krajín – India, Čína a Filipíny. Migranti 

smerujúci do EÚ však pochádzajú zo širšieho spektra krajín pôvodu, 

predovšetkým z európskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a z Afriky, 

pretože veľký počet migrantov vníma EÚ ako atraktívnu destináciu. V 
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celosvetovom prieskume spoločnosti Gallup (2007 – 2011) uviedlo krajiny 

EÚ asi 23 % potenciálnych migrantov, čo je podobné podielu ľudí, ktorí by 

chceli migrovať do Spojených štátov amerických. Avšak potenciálni 

migranti z blízkych európskych a afrických regiónov častejšie uvádzali EÚ 

ako svoj želaný cieľ.  

… ktorí nie sú vždy tí najkvalifikovanejší

EÚ pritiahla menej migrantov s vyšším vzdelaním v porovnaní s 

ostatnými cieľovými destináciami v rámci OECD a je v nej len 30 % 

migrantov s vyšším vzdelaním v porovnaní so 47 % s nízkym vzdelaním. V 

rámci krajín OECD sa zvyšuje koncentrácia migrantov s nízkym vzdelaním 

v EÚ: v období rokov 2000 až 2010 podiel migrantov s nízkym vzdelaním v 

rámci krajín OECD, ktorí žili v krajinách EÚ-15, vzrástol z úrovne 36 % na 

45 %. Nižšie vzdelanie a vyšší podiel migrácie z humanitárnych dôvodov v 

EÚ v porovnaní s inými destináciami v rámci OECD prispievajú k nižšej 

miere zamestnanosti migrantov. Napríklad v roku 2014 bola miera 

zamestnanosti migrantov v krajinách EÚ-15 o viac ako 10 percentuálnych 

bodov nižšia ako v krajinách OECD, ktoré nie sú členmi EÚ. V poslednom 

období však do EÚ smerovali migranti, ktorí mali vyššie vzdelanie ako 

migranti prichádzajúci v minulosti. V roku 2000 bol v EÚ nižší podiel 

nových migrantov s vysokým vzdelaním než v Spojených štátoch 

amerických (21 % v porovnaní s 27 %). Tento rozdiel sa znížil do roku 

2010, kedy bol zaznamenaný porovnateľný podiel (34 % v porovnaní s 33 

%). Kontrastuje to s migračnými zámermi, ktoré zachytil celosvetový 

prieskum spoločnosti Gallup, v ktorom je EÚ želanou destináciou pre vyšší 

počet ľudí s vysokým vzdelaním (27 %) v porovnaní so Spojenými štátmi 

americkými (21 %) alebo inými krajinami OECD (24 %).  

Členské štáty EÚ zaviedli pravidlá pracovnej migrácie s cieľom 

konkurovať ostatným destináciám v rámci OECD… 

Politiky pracovnej migrácie v jednotlivých členských štátoch EÚ sú 

výsledkom národných politík, ktoré sa vyvíjali počas minulých desaťročí v 

závislosti od rôznych cieľov jednotlivých krajín. V rámci členských štátov 

EÚ však existuje zhoda v tom, že je potrebné pritiahnuť talentovaných ľudí 

vrátane zahraničných študentov. Takmer žiadna krajina EÚ nevyužíva 

migráciu ako súčasť všeobecnej demografickej stratégie alebo ako hlavný 

prvok rozvoja pracovnej sily, hoci niektoré krajiny uznávajú jej prínos v 

tejto oblasti. Každý členský štát EÚ sa pýši vlastnou komparatívnou 

výhodou v konkurenčnom boji o pritiahnutie ľudí so žiadanými zručnosťami 

zo zahraničia a niektoré krajiny profitujú z historicky podmienených väzieb 

s tretími krajinami, ktoré určujú toky migrácie. 
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… ale napriek určitej konvergencii politík vzniklo množstvo

rôznorodých prístupov s odlišnými dopadmi na prítoky migrácie 

Hoci členské štáty EÚ čelia spoločným výzvam a majú spoločné aspoň 

niektoré ciele, existujú významné rozdiely v rámci kritérií prijímania, 

obzvlášť v oblastiach bez harmonizácie na úrovni EÚ, ako aj rozdiely v 

prostriedkoch, ktoré používajú na riadenie migračných tokov. Mnohé 

členské štáty stanovujú určité požiadavky ohľadom vzdelania, zamestnania 

alebo platov, ktoré môžu predstavovať prekážku pri prijímaní, zatiaľ čo iné 

krajiny riadia migráciu do veľkej miery prostredníctvom číselných limitov 

alebo objemu prijímania migrantov. Iné krajiny sa však spoliehajú na 

testovanie trhu práce alebo dôverujú trhu, že je schopný samoregulácie v 

prípade, ak sa dodržiavajú stanovené pravidlá. Viaceré členské štáty 

zakazujú vstup všetkým pracovným migrantom s nízkym vzdelaním, zatiaľ 

čo iné štáty povoľujú ich vstup len na sezónne práce. Inštitucionálne rámce 

pracovnej migrácie, ako aj situácia na trhu práce, sa líšia medzi jednotlivými 

členskými štátmi EÚ. Odlišné nastavenia politík čiastočne vysvetľujú to, 

prečo len niekoľko členských štátov EÚ predstavuje väčšinu vydaných 

pracovných povolení. Konkrétne prvé tri krajiny, a to Taliansko, Španielsko 

a Spojené kráľovstvo, vydávajú viac ako polovicu všetkých pracovných 

povolení. Navyše na rozdiel od osídľovaných krajín v rámci OECD s pevne 

stanovenými cieľmi alebo limitmi prijímaných osôb dochádza k výrazným 

medziročným zmenám v tokoch. Od roku 2010 klesli o polovicu. V 

dôsledku toho sú toky pracovnej migrácie do členských štátov EÚ menej 

stále ako toky do iných destinácií v rámci OECD. 

Krajiny EÚ sa zhodli, že dokážu dosiahnuť viac prostredníctvom 

spolupráce na úrovni EÚ 

 EÚ vytvára spoločné pravidlá uplatňované pre určité kategórie štátnych 

príslušníkov tretích krajín od prijatia Amsterdamskej zmluvy v roku 1999. 

Lisabonská zmluva z roku 2009 potvrdzuje dohodu členských štátov EÚ o 

tom, že určité ciele by mali byť podporované a dopĺňané prostredníctvom 

iniciatív EÚ, a ustanovuje Európsky parlament ako ďalšieho tvorcu 

legislatívy v oblasti legálnej migrácie. Spoločná imigračná politika sa týka 

podmienok vstupu a pobytu vrátane konkrétnych kritérií a práv. Na 

politickej úrovni majú obzvlášť silnú podporu spoločné opatrenia v snahe 

zvýšiť atraktívnosť EÚ pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov 

tretích krajín. Konečné rozhodnutie o prijatí štátnych príslušníkov tretích 

krajín je však na jednotlivých krajinách, ktoré môžu stanoviť limity s 

ohľadom na počiatočné vstupy tých, ktorí prichádzajú z ekonomických 

dôvodov. Tri krajiny EÚ nie sú povinné zapojiť sa do týchto opatrení 

prostredníctvom všeobecného oslobodenia od povinnosti účasti v tejto 
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oblasti (Dánsko) alebo možnosti rozhodnúť sa pre účasť v konkrétnych 

prípadoch (Spojené kráľovstvo a Írsko).  

Hlavným nástrojom legislatívy sú smernice… 

Opatrenia na úrovni EÚ v oblasti pracovnej migrácie boli prijaté 

prostredníctvom viacerých smerníc, ktoré navrhla Európska komisia a 

schválila ich Rada EÚ a po roku 2009 aj Európsky parlament. Smernice sa 

preberajú do národnej legislatívy a uplatňujú ich jednotlivé členské štáty. 

Väčšina smerníc vychádza z existujúcej praxe a kategórií, zosúlaďuje ich a 

určuje minimálne štandardy. Hlavné smernice v oblasti riadenia pracovnej 

migrácie sa týkajú výskumníkov, vysokokvalifikovaných pracovníkov (tzv. 

smernica o „modrej karte“), jednorázového povolenia na pobyt spájajúceho 

právo na pobyt a zamestnanie a zosúlaďujúceho určité práva, sezónnych 

pracovníkov a vnútropodnikových presunov pracovníkov (VPP). Každá z 

týchto smerníc požaduje, aby členské štáty poskytli určité práva a stanovili 

určitú štruktúru prijímania a pobytu pre príslušnú kategóriu migrantov. Iné 

smernice sa týkajú udeľovania povolení na dlhodobý pobyt, práva na 

zlúčenie rodín a prijímania študentov. Vo všeobecnosti obsahujú aj 

ustanovenia, ktoré umožňujú mobilitu štátnych príslušníkov tretích krajín v 

rámci EÚ, pričom sa jedná o opatrenie, ktoré môže byť dosiahnuté len na 

úrovni EÚ. Okrem niekoľkých výnimiek (VPP, smernica o sezónnych 

pracovníkoch, ako aj novelizovaná smernica o študentoch a výskumníkoch) 

je umožnené fungovanie národných režimov udeľovania povolení popri 

schémach EÚ a dokonca aj ich ďalšie zavádzanie v budúcnosti.  

…ako aj zjednocujúce opatrenia s cieľom podporovať jednotný trh a 

presadzovať harmonizáciu 

Popri smerniciach má EÚ doplňujúce opatrenia na podporu 

zamestnanosti a jednotného trhu vrátane vzájomného uznávania 

zahraničných kvalifikácií medzi členskými štátmi EÚ a vytvorenia siete 

verejných inštitúcií služieb zamestnanosti, ktorá má prepájať 

zamestnávateľov s uchádzačmi o zamestnanie v EÚ. Takéto opatrenia neboli 

vytvorené špecificky pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ale môžu tiež 

zohrávať významnú úlohu vo vzťahu k pracovným migrantom 

prichádzajúcim do EÚ.  

Proces tvorby politík je zdĺhavý a rigidný 

Príprava nových smerníc trvá päť až desať rokov od prípravnej fázy až 

po ich konečné prebratie do národnej legislatívy a nadobudnutie účinnosti, 

čo komplikuje schopnosť reagovať na nepredvídané zmeny okolností. 
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Zmeny konkrétnych bodov smernice si vyžadujú formálnu novelizáciu a 

opätovné prerokovanie v Rade EÚ a Európskom parlamente. Neexistuje 

priestor pre pilotné programy alebo experimentovanie s opatreniami, ktoré 

sú často používané v rámci politík jednotlivých krajín. Jedným z možných 

riešení je poskytnúť v rámci smernice určitú flexibilitu, takýto manévrovací 

priestor však často vedie k vzniku veľmi odlišných národných postupov, a to 

až do takej miery, že je ohrozená harmonizácia. Takýmto prípadom je 

preberanie smernice o modrej karte, pri ktorej sa administratívne postupy a 

požiadavky pre uchádzačov líšia medzi členskými štátmi do takej miery, že 

jednoduchosť získania tohto povolenia je ťažko porovnateľná.  

Aktivity na úrovni EÚ nie sú prijímané podľa očakávaní… 

Prijímanie opatrení EÚ nie je celoplošné. Len malý počet členských 

štátov prijal modrú kartu EÚ ako svoje preferované povolenie pre 

vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, zatiaľ čo 

väčšina štátov pokračuje v používaní vlastných národných postupov. Nárok 

na modrú kartu EÚ by malo mať každoročne minimálne 10 000 

novoprichádzajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, avšak celkový 

počet prvých vydaných kariet v roku 2014 bol len menej ako polovica z 

tohto počtu, pričom väčšina z nich bola vydaná v jedinom členskom štáte – 

v Nemecku. Viac ako 100 000 štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich v 

členských štátoch EÚ má potenciálny nárok na modrú kartu EÚ, avšak len 

málo z nich zatiaľ prestúpilo na modrú kartu EÚ, aby využilo jej výhody. 

Modrá karta nezmenila ani vnímanie EÚ: prieskumy medzi podnikateľmi a 

manažérmi ukazujú, že v oblasti atraktívnosti pre talentovaných migrantov 

EÚ stále zaostáva za ostatnými destináciami v rámci OECD.  

Podobne sa ani povolenie dlhodobého pobytu v EÚ nestalo 

preferovaným povolením v mnohých členských štátoch EÚ: len 2,8 milióna 

z odhadovaných 10 – 13 miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín s 

povolením dlhodobého pobytu sú držiteľmi povolenia dlhodobého pobytu v 

EÚ. Hoci povolenie dlhodobého pobytu v EÚ malo za cieľ poskytnúť 

štátnym príslušníkom tretích krajín mobilitu, v skutočnosti sa ukazuje, že je 

spojené s faktormi, ktoré mobilitu znižujú. Inými slovami, čím dlhšie je 

štátny príslušník tretej krajiny usadený v členskej krajine EÚ, tým menšia je 

pravdepodobnosť jeho mobility. V skutočnosti je mobilita štátnych 

príslušníkov tretích krajín len polovičná v porovnaní s občanmi EÚ s 

výnimkou ŠPTK s vysokoškolským vzdelaním. 
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… kvôli prekážkam v procese a nerovnakému preberaniu podrobných 

ustanovení… 

Niektoré národné schémy môžu poskytnúť rýchlejší prístup k povoleniu 

dlhodobého pobytu alebo sú spojené s jednoduchšou administratívou v 

porovnaní so schémami EÚ pre vysokokvalifikovaných žiadateľov, 

výskumníkov alebo občanov s dlhodobým pobytom. Smernice EÚ často 

umožňujú testovanie trhu práce, ale neurčujú minimálne štandardy pre jeho 

trvanie, charakteristiku alebo pokrytie. Testovania trhu práce v jednotlivých 

členských štátoch sú štruktúrované veľmi odlišne a nie sú porovnateľnou 

prekážkou pre pracovných migrantov. Preferenčné prvky používané v 

národných schémach, ako napríklad prioritné spracovanie alebo priama 

podpora, nie sú vždy rozšírené aj na schémy EÚ. Smernice tiež vylúčili 

viacero kategórií, pre ktoré by účasť bola prínosom, ako napríklad štátnych 

príslušníkov tretích krajín v EÚ na základe iných dôvodov vrátane 

utečencov. 

Prínos aktivít na úrovni EÚ je možné zvýšiť v rámci súčasného 

nastavenia… 

Opatrenia EÚ obsahujú aj určité ochranné prvky, ktoré komplikujú 

podávanie žiadostí, vrátane požiadaviek na uvádzanie údajov, registre 

hostiteľských inštitúcií v prípade výskumníkov a overovanie dokladov. 

Registrovanie a overovanie je riadené skôr na národnej úrovni ako na úrovni 

EÚ, čo zabraňuje akýmkoľvek úsporám z rozsahu alebo zjednodušeniu 

kontroly. Mnohé členské štáty EÚ si ponechali v platnosti priaznivejšie 

národné opatrenia, čo vedie k existencii spleti národných schém, ktoré 

konkurujú opatreniam na úrovni EÚ. Zamestnávatelia sú lepšie oboznámení 

s národnými postupmi a pokračujú v ich používaní aj v prípade, ak sú 

kritériá oprávnenosti rovnaké. Priaznivejšie opatrenia by mali byť rozšírené 

na úroveň EÚ a zapracované do jej schém. 

… prostredníctvom rozšírenia skupiny kandidátov… 

S cieľom zvýšiť počet kandidátov dostupných pre zamestnávateľov a na 

pritiahnutie väčšieho počtu žiadateľov experimentovali iné krajiny OECD s 

rôznymi formami systémov založených na „vyjadrení záujmu“. Hoci tieto 

modely nie je možné priamo preniesť do podmienok EÚ, určité obmeny 

týchto prístupov na úrovni EÚ by priniesli vyššiu pridanú hodnotu než 

akýkoľvek prístup na národnej úrovni. Medzi možné formy patria zoznamy 

oprávnených žiadateľov pre konkrétne programy, ako napríklad pre 

sezónnych pracovníkov alebo pre modrú kartu EÚ, a to buď pre všetky 

krajiny pôvodu, alebo ako súčasť bilaterálnych dohôd. Víza EÚ na hľadanie 
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práce by takisto mohli zvýšiť počet kandidátov dostupných pre 

zamestnávateľov, ale vyžadovali by si ochranné opatrenia a monitorovanie. 

Štandardným prístupom by mohlo byť otvorenie príslušných platforiem pre 

štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane služieb ponúkaných 

prostredníctvom platformy EURES. 

… a aktívnejšou propagáciou komparatívnych výhod EÚ v porovnaní 

s ostatnými krajinami OECD… 

EÚ nie je efektívna pri propagácii faktorov, vďaka ktorým je jej schéma 

prijímania talentovaných ľudí z celého sveta dostupnejšia a priaznivejšia ako 

v krajinách OECD, ktoré sú jej hlavnými konkurentmi. Aktívnejšia podpora 

môže stavať na konkurenčných výhodách EÚ: malý počet členských štátov 

EÚ uplatňuje limity na prijímanie kvalifikovaných migrantov s ponukou 

zamestnania, EÚ poskytuje jasnú cestu k získaniu práva trvalého pobytu, EÚ 

garantuje zlúčenie rodín a rovnaké zaobchádzanie vo väčšine oblastí, 

poplatky v členských štátoch EÚ sú omnoho nižšie ako v iných krajinách 

OECD, ako napríklad v Spojených štátoch amerických, doby spracovania sú 

kratšie ako vo väčšine ostatných migračných destinácií v rámci OECD, 

členské štáty EÚ uplatňujú širokú paletu národných schém, z ktorých 

niektoré umožňujú prijímanie menej kvalifikovaných pracovníkov, čo 

predstavuje možnosti pracovnej migrácie, ktoré nie sú dostupné nikde inde v 

OECD. Zdôraznenie týchto komparatívnych výhod by pomohlo EÚ 

pritiahnuť viac kandidátov, a to predovšetkým od konkurenčných krajín, 

ktoré uplatňujú limity alebo poradovníky.  

… napríklad prostredníctvom efektívnejšieho používania svojich 

opatrení v spolupráci s tretími krajinami… 

 Nedávno vytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť zdedila 

rámec pre vzťahy s tretími krajinami pod názvom „Globálny prístup k 

mobilite a migrácii“ (GAMM), v ktorom môže EÚ podporovať rokovania s 

tretími krajinami, ale nemôže ponúknuť garantované kanály pre pracovnú 

migráciu. EÚ tiež koordinuje vzťahy s tretími krajinami prostredníctvom 

partnerstiev v oblasti mobility, ktoré plnia funkciu zastrešovania spolupráce 

a podpory rôznych foriem programov výmeny a budovania kapacít. 

Partnerstvá v oblasti mobility dodnes neviedli k zmene tokov v prípade 

doteraz zapojených partnerských krajín. 

EÚ prevzala aj úlohu budovania vzťahov s verejnosťou spočívajúcu v 

propagovaní EÚ v zahraničí a poskytovaní informácií o migračných 

politikách členských štátov EÚ. Podobne aj imigračný portál EÚ má 

návštevníkov z celého sveta. Vytvorenie portálu na hľadanie práce pre 

štátnych príslušníkov tretích krajín alebo ich zahrnutie do štandardnej 
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platformy by posilnilo úlohu EÚ pri vyjednávaniach o zahrnutí do 

zoznamov oprávnených žiadateľov. Pre rozvoj ľudského kapitálu vo viac 

ako jednej krajine EÚ môžu opatrenia v oblasti školení a spolupráce so 

vzdelávacími inštitúciami zlepšiť prvok mobility talentovaných ľudí v rámci 

partnerstiev. S pripravenými konkrétnymi opatreniami bude EÚ v lepšej 

pozícii pre vyjednávanie s potenciálne významnými krajinami pôvodu.  

Smernicu o modrej karte je možné zlepšiť… 

Vysoký platový limit čiastočne vysvetľuje nízku mieru využívania 

modrej karty EÚ. Vo väčšine členských štátov EÚ je platový limit skôr 

reštriktívny: len v siedmich krajinách EÚ spĺňa tento limit viac ako 40 % 

všetkých ľudí s vysokoškolským vzdelaním zamestnaných na plný úväzok 

na pozíciách vyžadujúcich kvalifikáciu. Väčšina modrých kariet EÚ sa 

vydáva v krajinách, v ktorých je limit menej reštriktívny vzhľadom na 

rozloženie platov. Národné schémy sú omnoho menej reštriktívne. Existuje 

viacero opatrení na úrovni EÚ, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť atraktívnosť 

modrej karty EÚ a mieru jej využívania: prispôsobiť limit modrej karty pre 

mladších pracovníkov a čerstvých absolventov na zvýšenie prístupnosti 

modrej karty; podporiť migrantov, aby prešli na modrú kartu z iných 

povolení, hneď ako splnia požadované kritériá, keďže mnohí ich splnia až 

po niekoľkých rokoch pobytu; zjednodušiť proces uznávania kvalifikácií 

získaných v zahraničí, čo predstavuje hlavnú prekážku využívania modrej 

karty; odstrániť testovania trhu práce a zmeniť požiadavku na jednoročnú 

zmluvu na zvýšenie atraktívnosti modrej karty pre zamestnávateľov; skrátiť 

dobu potrebnú na získanie práva trvalého pobytu, zaviesť jednotný postup 

podávania žiadosti, ktorý by umožňoval predbežnú kvalifikáciu, čo by 

zrýchlilo proces žiadosti o modrú kartu; zvýšiť povedomie o výhodách 

modrej karty medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a inými subjektami s 

cieľom dosiahnuť, aby ju preferovali pred národnými schémami.  

…a do riadenia migrácie na úrovni EÚ je možné zakomponovať viac 

flexibility  

 Dosiahnuť väčšiu flexibilitu v riadení pracovnej migrácie by bolo 

možné tak, že by smernice delegovali určité prvky, ako sú napríklad záväzná 

doba spracovania a náklady, forma testov trhu práce, požiadavky na 

uznávanie dokladov, platové limity atď., do oddelených implementačných 

opatrení smerníc. Umožnilo by to častejšie úpravy týchto parametrov 

pomocou administratívnych, politických, technických alebo automatických 

prostriedkov. 
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Na doplnenie palety opatrení politiky pracovnej migrácie je možné 

zamerať sa na chýbajúce prvky 

Doteraz používaný legislatívny prístup bol do veľkej miery založený na 

jednotlivých sektoroch, pričom ostávajú ešte skupiny migrantov, ktoré je 

potrebné pokryť legislatívou alebo pri ktorých by bolo možné zvážiť 

preferenčné zaobchádzanie: napr. investorov, podnikateľov, niektoré 

regulované povolania, vynálezcov a vedcov s mimoriadne vysokou 

kvalifikáciou. Pre tieto kategórie sú podstatné minimálne štandardy, ako aj 

pre domácich pracovníkov a programy mobility mládeže. Program 

„Pracovná dovolenka v EÚ“ by pritiahol viac účastníkov, rozšíril by sa 

okruh kvalifikovaných uchádzačov a posilnil by sa vplyv EÚ v rokovaniach 

s tretími krajinami. Podobne, ak si zahraniční študenti nájdu po absolvovaní 

štúdia prácu, EÚ by im mala poskytnúť priaznivé podmienky prechodu k 

povoleniu na pobyt, a to prostredníctvom výnimky z testovania trhu práce a 

možnosti požiadať o zmenu postavenia v rámci EÚ. 

Zhrnutie hlavných odporúčaní 

A. Zvýšiť pridanú hodnoty iniciatív EÚ 

 Zlepšiť rámec uznávania kvalifikácií pre občanov tretích krajín a s tým spojené 

podporné procesy  

 Vytvoriť databázy prepájajúce zamestnávateľov s uchádzačmi o prácu na úrovni 

celej EÚ, ktoré budú kompatibilné s kanálmi a schémami pracovnej migrácie 

 Rozšíriť možnosti mobility v rámci EÚ prostredníctvom zníženia bariér, a to aj pre 

sezónnych pracovníkov, študentov, ktorí absolvovali štúdium, a iných legálne 

prítomných štátnych príslušníkov tretích krajín  

B. Zlepšiť „značku EÚ“ a podporovať migračné opatrenia EÚ 

 Posilniť imigračný portál EÚ a propagovať komparatívne výhody migračnej 

politiky EÚ 

 Vytvoriť komponent pracovnej migrácie v rámci partnerstiev v oblasti mobility s 

tretími krajinami 

 Vytvoriť vstupnú platformu pre úvodný kontakt, a to najmä v oblasti 

harmonizovaných povolení na pobyt v EÚ  
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C. Posilniť harmonizáciu politík EÚ 

 Zakomponovať väčšiu mieru flexibility do legislatívneho systému EÚ 

prostredníctvom vytvorenia mechanizmov, ktoré umožnia úpravu podrobností 

legislatívy mimo smerníc (implementačné opatrenia) 

 Jasne opísať charakteristiky postupov testovania trhu práce a určiť podmienky 

rovnakého prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k zamestnaniu  

 Štandardizovať formuláre žiadostí pre pracovných migrantov 

 Zlepšiť možnosti pri obdobiach zmeny pobytu v rámci mobility, umožniť podávanie 

žiadosti o povolenie pobytu v jednom členskom štáte z iného členského štátu a 

poskytnúť zahraničným študentom podporu na získanie pracovných povolení v 

rámci celej EÚ 

D. Revidovať modrú kartu EÚ a zvýšiť jej efektívnosť a atraktívnosť 

 Stanoviť oddelené nižšie limity pre mladších pracovníkov a čerstvých absolventov 

v rámci EÚ a zrušiť testy trhu práce pre pracovných migrantov žiadajúcich o zmenu 

postavenia 

 Skrátiť požadovanú dobu trvania zmluvy, čakaciu dobu pred možnosťou mobility a 

dobu po získanie práva na trvalý pobyt 

 Vytvoriť zoznam  osôb s „nárokom na modrú kartu“ zahŕňajúci kandidátov, ktorých 

kvalifikácia bola uznaná alebo ktorí by mohli mať prínos z umožnenia mobility 

E. Vyplniť medzery v iniciatívach EÚ 

 Umožniť utečencom prístup k priaznivejším schémam EÚ v oblasti pracovnej 

migrácie 

 Vytvoriť schému mobility mládeže alebo pracovnej dovolenky pre celú EÚ 

 Rozšíriť minimálne štandardy na dodatočné skupiny migrantov vrátane investorov 

 




