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„Tikrai vieninga Europos migracijos politika taip pat reiškia pastangas sudaryti
sąlygas teisėtai migracijai. [...] jei atsiras daugiau saugių ir kontroliuojamų
kelių į Europą, galėsime geriau valdyti migraciją ir sumažinsime neteisėtos
prekiautojų žmonėmis veiklos patrauklumą.“
Jeanas-Claude’as Junckeris, pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2015 m. rugsėjo 9 d.

Nuo pat pradžių vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų buvo sudaryti sąlygas teisėtai atvykti į ES žmonėms,
kuriems reikalinga apsauga, ir sukurti darbo jėgos migracijos kelius. Tai neatsiejama nuo ES visapusiško požiūrio į migraciją ir
vykdomos tvirtos politikos kovoti su neteisėtų migrantų srautais, stiprinti sienų apsaugą, racionalizuoti prieglobsčio procedūras
ir veiksmingiau grąžinti neteisėtus migrantus.

Tolesni veiksmai teisėtos migracijos srityje
Nauja ES mėlynoji kortelė – priemonė pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų
Vis gerėjant ES ekonominei padėčiai galima tikėtis, kad tam tikruose aukštos kvalifikacijos reikalinguose sektoriuose
artimiausioje ateityje pritrūks darbo jėgos, o kai kuriose valstybėse narėse neužimtų darbo vietų jau dabar daugėja. Nors ES ir
toliau investuos į visapusį ES darbo jėgos aktyvinimą, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, šias pastangas turi papildyti strateginė
aktyvi ES teisėtos migracijos politika, taip pat padėsianti padidinti ES ekonomikos
Išduota ES
konkurencingumą. Todėl 2016 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė peržiūrėti ES
mėlynųjų kortelių
mėlynosios kortelės sistemą ir sudaryti lengvesnes ir patrauklesnes sąlygas
aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir jų šeimoms atvykti į ES. Taip valstybės
(iš viso, visoje ES)
narės užsitikrins, kad prireikus jos turės reikiamos darbo jėgos.
TOLESNI VEIKSMAI

11 500
9 000

●● Komisija ragina Tarybą skubiai susitarti dėl pozicijos, kuria patobulinama
dabartinė mėlynosios kortelės sistema, ir atnaujinti derybas su Europos
Parlamentu, kad būtų pasiektas plataus užmojo susitarimas ir nauja ES
mėlynosios kortelės sistema būtų patvirtinta iki Europos Parlamento
rinkimų 2019 m. gegužės mėn.
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Perkėlimas – saugus kelias tiems, kuriems reikalinga apsauga
ES vykdomos perkėlimo iniciatyvos parodė, kad, užuot
rizikavę ir keliavę neteisėtai, asmenys, kuriems reikalinga
tarptautinė apsauga, gali į ES atvykti teisėtais ir saugiais
keliais. Nuo 2015 m. dvi sėkmingos ES perkėlimo programos
padėjo daugiau kaip 38 000 pažeidžiamiausių asmenų
rasti užuovėją ES. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pradėjo
įgyvendinti naują perkėlimo programą ir valstybės narės
įsipareigojo priimti daugiau kaip 50 000 asmenų, kuriems
reikalinga apsauga. Tai kol kas didžiausia ES vykdoma
perkėlimo programa. Siekdama ilgalaikio Europos pastangų
koordinavimo Komisija pasiūlė sukurti nuolatinę Sąjungos
lygmens perkėlimo į ES sistemą – ji yra bendros prieglobsčio
reformos dalis.

ES perkėlimo programos
iki 2019 m.
spalio mėn bus
perkelta 50 000
asmenų

perkelta
24 800
asmenų

jau perkelta
13 200
asmenų

TOLESNI VEIKSMAI
●● Valstybės narės turi labiau pasistengti, kad
įsipareigojimas į ES perkelti 50 000 asmenų būtų
įgyvendintas iki 2019 m. spalio mėn.
●● Europos Parlamentas ir Taryba turėtų neatidėliodami
susitarti dėl Komisijos pasiūlymo dėl Sąjungos
lygmens perkėlimo į ES sistemos.

ES perkėlimo
programos
2015–2017 m.

Nauja ES perkėlimo programa
(2017 m. rugsėjo mėn. –
2019 m. spalio mėn.)

Bandomieji teisėtos migracijos projektai ir bendradarbiavimo su Afrikos šalimis
stiprinimas
Teisėta migracija – svarbi sritis, kurioje ES turi stiprinti abipusiai naudingus santykius su trečiosiomis šalimis ir kuri turėtų
būti visiškai integruota į ES užsienio politiką. Glaudesnis ir kryptingas bendradarbiavimas dėl teisėtos migracijos su kilmės
ir tranzito šalimis padės sumažinti neteisėtos migracijos mastą, panaikinti trūkumą tam tikruose valstybių narių darbo rinkų
sektoriuose ir apskritai paskatins bendradarbiauti migracijos valdymo klausimais, tokiais kaip readmisija ir grąžinimas.
Įgyvendindama savo strategiją aktyviai plėtoti teisėtos migracijos išorės aspektą, Komisija ėmėsi iniciatyvos drauge su
valstybėmis narėmis parengti keletą bandomųjų projektų su Afrikos šalimis. Jų tikslas – skatinti naudotis teisėtos migracijos
programomis, skirtomis įdarbinti arba pasiūlyti stažuotei.
TOLESNI VEIKSMAI
●● Komisija ragina valstybes nares visapusiškai dalyvauti ir bendradarbiauti su Afrikos ir kitomis ne ES šalimis rengiant
bandomuosius projektus ateityje; pirmuosius projektus numatyta pradėti įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos. Komisija
padės gauti finansavimą ir talkins praktiniais bendradarbiavimo aspektais.
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