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“Patiesi vienota, eiropeiska migrācijas politika nozīmē arī to, ka mums
jāapsver, vai neatvērt legālus migrācijas kanālus (..), ja uz Eiropu būs vairāk
drošu un kontrolētu ceļu, mums būs iespējams migrāciju labāk pārvaldīt un
cilvēku pārvadātāju nelegālo darbību padarīt mazāk pievilcīgu.”
Žans Klods Junkers, runa par stāvokli Savienībā, 2015. gada 9. septembris

Jau no paša sākuma Junkera vadītās Komisijas prioritāte ir bijusi radīt pilnīgi likumīgas ieceļošanas ceļus tiem, kam vajadzīga
aizsardzība, un radīt darbaspēka migrācijas iespējas. Tā ir neatņemama daļa no ES visaptverošās pieejas migrācijai un iet
roku rokā ar stingru politiku pret nelegālu ieceļotāju plūsmām un attiecībā uz stiprākas robežaizsardzības nodrošināšanu,
racionalizētām patvēruma procedūrām un efektīvākiem atgriešanas un atgriešanās pasākumiem.

Likumīgā migrācija: turpmākā rīcība
Jauna “ES zilā karte” augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistīšanai
Lai arī ES ekonomika pakāpeniski uzlabojas, ir paredzams, ka atsevišķās nozarēs, kurās nepieciešama augsta kvalifikācija,
drīzā nākotnē trūks darbaspēka. Dažās dalībvalstīs jau tagad palielinās neaizpildītu vakanču skaits. Lai gan ES turpinās ieguldīt
ES darbaspēka pilnā aktivizēšanā, apmācībā un prasmju pilnveidē, papildus ir vajadzīga stratēģiska un proaktīva ES politika
likumīgās migrācijas jomā, kas arī padarīs ES ekonomiku konkurētspējīgāku.
Izdotās “ES zilās
Tāpēc 2016. gada jūnijā Komisija ierosināja pārskatītu ES zilās kartes shēmu, lai
kartes” (visā ES)
augsti kvalificētiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm būtu vieglāk un izdevīgāk
pārcelties uz ES un lai gādātu, ka dalībvalstīm ir pieejams tieši tāds darbaspēks,
kāds konkrētajā brīdī vajadzīgs.
TURPMĀKIE PASĀKUMI
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●● Lai varētu atsākt sarunas starp Eiropas Parlamentu un Padomi un
nodrošinātu, ka var panākt vērienīgu vienošanos un ka jaunā ES zilā karte
tiek pieņemta pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā,
Komisija aicina Padomi drīzumā vienoties par nostāju, kas salīdzinājumā ar
pašreizējo zilās kartes shēmu dotu pievienoto vērtību.
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Pārmitināšana: droši ieceļošanas ceļi tiem, kam vajadzīga aizsardzība
ES pārmitināšanas iniciatīvas liecina, ka nedrošu un
nelikumīgu migrāciju var aizstāt ar likumīgiem un
drošiem kanāliem, pa kuriem drīkst ieceļot cilvēki, kam
nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Kopš 2015. gada
divas veiksmīgas ES pārmitināšanas programmas ir
palīdzējušas rast patvērumu ES vairāk nekā 38 000 cilvēku,
kam visvairāk vajadzīga aizsardzība. 2017. gada septembrī
Komisija sāka jaunu pārmitināšanas shēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis ir apņēmušās pārmitināt vairāk nekā 50 000
cilvēku, kuriem nepieciešama aizsardzība, — tā ir līdz šim
vislielākā ES pārmitināšanas shēma. Lai saskaņotu Eiropas
centienus ilgtermiņā, Komisija ir ierosinājusi izveidot
pastāvīgu Savienības pārmitināšanas sistēmu vispārējās
patvēruma reformas ietvaros.

ES pārmitināšanas shēmas
Līdz 2019.
gada oktobrim
tiks pārmitināti
50 000 personu

Pārmitinātas
24 800
personas

Jau pārmitināti
13 200
personu

TURPMĀKIE PASĀKUMI
●● Dalībvalstīm jārīkojas raitāk, lai, kā solīts, līdz
2019. gada oktobrim varētu pārmitināt pavisam
50 000 cilvēku.
●● Eiropas Parlamentam un Padomei drīzā laikā
jāvienojas par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz
Savienības pārmitināšanas sistēmu.

ES pārmitināšanas
shēmas
2015.g.-2017.g.

Jaunā ES pārmitināšanas shēma
(2017.g. septembris 2019. g. oktobris)

Izmēģinājuma projekti likumīgas migrācijas jomā. Ciešāka sadarbība ar Āfrikas
valstīm
Likumīga migrācija Eiropas Savienībai ir svarīga, lai nostiprinātu savstarpēji izdevīgas attiecības ar trešām valstīm, un tā
pilnībā jāintegrē ES ārpolitikā. Uzlabota un pielāgota sadarbība likumīgas migrācijas jomā ar izcelsmes un tranzīta valstīm
palīdzēs samazināt nelikumīgu migrāciju, veicinās to, ka dalībvalstīs dažās nozarēs samazinās darbaspēka trūkums, un
būs stimuls uzlabot sadarbību saistībā ar vispārējo migrācijas pārvaldību, arī atpakaļuzņemšanu un atgriešanu. Kā daļu no
stratēģijas aktīvi veicināt likumīgas migrācijas ārējo dimensiju Komisija ir apņēmusies kopā ar dalībvalstīm attīstīt vairākus
izmēģinājuma projektus ar Āfrikas valstīm, lai veicinātu likumīgas migrācijas shēmas darba vai mācību nolūkā.
TURPMĀKIE PASĀKUMI
●● Komisija aicina dalībvalstis aktīvi iesaistīties un sadarboties to izmēģinājuma projektu attīstībā, kuri tiks īstenoti kopā
ar Āfrikas valstīm un nākotnē arī ar citām valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis. Pirmie izmēģinājuma projekti tiks
sākti 2018. gada nogalē. Komisija sniegs atbalstu, kas saistīts ar finansējumu un praktisko sadarbību.
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