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„Skutočne zjednotená európska migračná politika takisto znamená, že
musíme preskúmať otvorenie legálnych kanálov na migráciu […]. Ak však
bude otvorených viac bezpečných a kontrolovaných ciest do Európy, budeme
schopní lepšie riadiť migráciu a ilegálna práca obchodníkov s ľuďmi bude
menej atraktívna.“
Jean-Claude Juncker, správa o stave Únie, 9. september 2015

Rozvoj riadnych možností legálnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú ochranu, a vytvorenie kanálov na pracovnú migráciu
bolo prioritou Junckerovej Komisie už od samého začiatku. Ide o neoddeliteľnú súčasť komplexného prístupu EÚ k migrácii,
ktorá ide ruka v ruke s dôslednou politikou v oblasti boja proti neregulárnym tokom a zabezpečenia silnejšej ochrany hraníc,
zjednodušených konaní o azyle a účinnejších návratov.

Legálna migrácia: ďalší postup
Nová modrá karta EÚ – prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov
V neustále sa zlepšujúcom hospodárstve EÚ sa v určitých sektoroch, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu, v blízkej budúcnosti
očakáva nedostatok pracovných síl, pričom niektoré členské štáty už rastúcemu počtu neobsadených pracovných pozícií čelia.
Hoci EÚ bude naďalej investovať do úplnej aktivácie, odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily EÚ, na
doplnenie tohto úsilia a podporu konkurencieschopnejšieho hospodárstva EÚ treba
Vydané modré karty EÚ
zaviesť strategickú a proaktívnu politiku EÚ v oblasti legálnej migrácie. Komisia
(spolu v celej EÚ)
preto v júni 2016 navrhla zrevidovaný systém modrých kariet EÚ s cieľom uľahčiť
a zatraktívniť príchod do EÚ pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a ich rodiny
a zabezpečiť, aby členské štáty mohli získať potrebnú pracovnú silu vtedy, keď ju
potrebujú.
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●● Komisia vyzýva Radu, aby sa vzhľadom na obnovenie rokovaní medzi
Európskym parlamentom a Radou, urýchlene dohodla na pozícii, ktorá
v porovnaní so súčasným systémom modrých kariet predstavuje pridanú
hodnotu, aby sa mohla dosiahnuť ambiciózna dohoda a prijať nová modrá
karta EÚ ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019.

9 000

Presídlenie – bezpečné možnosti migrácie pre tých, ktorí potrebujú ochranu
Iniciatívy EÚ v oblasti presídľovania preukázali, že
nebezpečná a neregulárna migrácia sa môže nahradiť
legálnymi a bezpečnými kanálmi pre osoby, ktoré potrebujú
medzinárodnú ochranu. Od roku 2015 sa vďaka dvom
úspešným programom EÚ pre presídľovanie pomohlo
viac ako 38 000 najzraniteľnejším osobám nájsť útočisko
v EÚ. V septembri 2017 Komisia spustila nový systém
presídľovania, ktorý je doteraz najväčším systémom
presídľovania EÚ: členské štáty v rámci neho prisľúbili
presídliť viac ako 50 000 osôb, ktoré potrebujú ochranu.
V záujme koordinácie európskeho úsilia v dlhodobom
horizonte Komisia navrhla zriadiť stály rámec Únie pre
presídľovanie ako súčasť celkovej azylovej reformy.

Európske systémy presídľovania
50 000 osôb
treba presídliť do
októbra 2019
24 800
presídlených
osôb

13 200
osôb už
presídlených
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●● Členské štáty musia urýchlene zvýšiť svoje úsilie, aby
do októbra 2019 splnili záväzok zabezpečiť 50 000
miest na presídlenie.
●● Európsky parlament a Rada by sa mali čoskoro
dohodnúť na návrhu Komisie týkajúcom sa rámca
Únie pre presídľovanie.

Európske systémy
presídľovania
2015 – 2017

Nový európsky systém
presídľovania
(sept. 2017 – okt. 2019)

Pilotné projekty v oblasti legálnej migrácie – posilnenie spolupráce s africkými
krajinami
Legálna migrácia je pre EÚ dôležitým prvkom na posilnenie vzájomne prospešných vzťahov s tretími krajinami a mala by
byť plne začlenená do zahraničnej politiky EÚ. Posilnená a cielená spolupráca v oblasti legálnej migrácie s krajinami pôvodu
a tranzitu pomôže znížiť neregulárnu migráciu, prispeje k vyplneniu medzier v určitých odvetviach na pracovných trhoch
členských štátov a celkovo bude podnecovať lepšiu spoluprácu v oblasti riadenia migrácie vrátane readmisie a návratov.
Komisia ako súčasť svojej stratégie na aktívnu podporu vonkajšieho rozmeru legálnej migrácie spustila iniciatívu, ktorej cieľom
je spolu s členskými štátmi pripraviť niekoľko pilotných projektov s africkými krajinami na podporu systémov legálnej migrácie
za prácou alebo na účely stáže.
ĎALŠIE KROKY
●● Komisia vyzýva členské štáty, aby sa naplno zapojili do pilotných projektov s africkými krajinami a inými krajinami
mimo EÚ a spolupracovali pri ich príprave, pričom prvé projekty by sa mali začať realizovať koncom roka 2018. Komisia
bude poskytovať podporu pri financovaní a praktickej spolupráci.
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