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„Resnično enotna evropska migracijska politika pomeni tudi, da moramo
preučiti odprtje zakonitih poti za migracije. […] Če bo odprtih več varnih in
nadzorovanih poti v Evropo, bomo lahko bolje obvladovali priseljevanje in
naredili nezakonito tihotapljenje ljudi manj privlačno.“
Jean-Claude Juncker, govor o stanju v Uniji, 9. september 2015

Razvoj urejenih zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo zaščito, in ustvarjanje poti za delovno migracijo je že od samega
začetka prednostna naloga Junckerjeve Komisije. Sta sestavni del celostnega pristopa EU k migracijam in tesno povezana
s trdno politiko boja proti nedovoljenim tokovom ter zagotavljanjem trdnejše zaščite meja, racionaliziranimi azilnimi postopki
in učinkovitejšimi vrnitvami.

Zakonite migracije: pot naprej
Nova modra karta EU – privabljanje visoko usposobljenih delavcev
Ob stalnem izboljševanju gospodarstva EU je treba v bližnji prihodnosti pričakovati pomanjkanje delovne sile v nekaterih
sektorjih z visoko stopnjo usposobljenosti, pri čemer se nekatere države članice že soočajo z naraščajočim številom nezasedenih
delovnih mest. Čeprav bo EU še naprej vlagala v polno aktivacijo, usposabljanje in izpopolnjevanje delovne sile EU, je za
dopolnitev teh prizadevanj ter za prispevanje h konkurenčnejšemu gospodarstvu
Izdane modre karte EU
EU potrebna strateška in proaktivna politika EU na področju zakonitih migracij.
(skupaj v celotni EU)
Komisija je junija 2016 zato predlagala spremenjen sistem modre karte EU, da bi
za visoko usposobljene delavce in njihove družine postal prihod v EU enostavnejši
in privlačnejši, ter da bi zagotovila, da bi države članice lahko dobile delovno silo,
ki jo potrebujejo in ko jo potrebujejo.
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●● Komisija poziva Svet, naj se hitro dogovoriti o stališču, ki bo imelo dodano
vrednost v primerjavi s sedanjim sistemom modre karte, da bi se lahko
ponovno začela pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom za
zagotovitev, da se lahko doseže ambiciozen sporazum in da se nova modra
karta EU sprejme pred volitvami v Evropski parlament maja 2019.
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Preselitev – varne poti za osebe, ki potrebujejo zaščito
Pobude EU na področju preselitve so pokazale, da se nevarne
in nedovoljene migracije lahko nadomestijo z zakonitimi in
varnimi potmi za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
Od leta 2015 sta dva uspešna programa EU za preselitev
pomagala pri tem, da je več kot 38 000 najbolj ranljivih oseb
našlo zatočišče v EU. Komisija je septembra 2017 uvedla
nov program za preselitev, v okviru katerega so se države
članice zavezale, da bodo preselile več kot 50 000 oseb, ki
potrebujejo zaščito – kar predstavlja največji program EU
za preselitev doslej. Komisija je za dolgoročno usklajevanje
evropskih prizadevanj predlagala vzpostavitev stalnega
okvira Unije za preselitev kot del splošne azilne reforme.

Programi EU za preselitev
50 000 oseb naj
bi bilo preseljenih
do oktobra 2019
24 800
preseljenih
oseb

NASLEDNJI KORAKI
●● Države članice morajo hitro okrepiti svoja
prizadevanja, da bi do oktobra 2019 skupno
zagotovile 50 000 mest za preselitev, h katerim so
se zavezale.
●● Evropski parlament in Svet bi se morala kmalu
dogovoriti o predlogu Komisije o okviru Unije za
preselitev.

13 200 že
preseljenih
oseb
Programi EU za
preselitev
2015–2017

Novi program EU za preselitev
(September 2017 –
oktober 2019)

Pilotni projekti na področju zakonitih migracij – krepitev sodelovanja z afriškimi
državami
Zakonite migracije so za EU pomemben element pri krepitvi vzajemno koristnih odnosov s tretjimi državami in bi jih bilo treba
v celoti vključiti v zunanjo politiko EU. Okrepljeno in prilagojeno sodelovanje na področju zakonitih migracij z državami izvora
in tranzita bo pomagalo zmanjšati nedovoljene migracije, prispevalo k premostitvi vrzeli v nekaterih sektorjih trgov dela držav
članic ter spodbudilo k izboljšanju sodelovanja na področju upravljanja migracij na splošno, vključno s ponovnim sprejemom in
vračanjem. Komisija je kot del svoje strategije za dejavno spodbujanje zunanje razsežnosti zakonitih migracij prevzela pobudo,
skupaj z državami članicami, za razvoj številnih pilotnih projektov z afriškimi državami za spodbujanje programov zakonitih
migracij za namene dela ali pripravništva.
NASLEDNJI KORAKI
●● Komisija poziva države članice, naj v prihodnje v celoti sodelujejo in pomagajo pri razvoju pilotnih projektov z afriškimi
državami in drugimi državami, ki niso članice EU, pri čemer naj bi se prvi projekti začeli izvajati pred koncem leta 2018.
Komisija bo zagotovila podporo pri financiranju in praktičnem sodelovanju.
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