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Permezz ta’ din il-proposta, ser jiġu stabbiliti r-Regolamenti Ewropej komuni fil-qasam ta’ l-
immigrazzjoni legali. Dan jirrigwarda l-kriterji u l-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-iskop ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin. Sabiex ikun hemm 
proċedura ta’ dħul rapida, iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għandu jingħatalhom permess ta’ 
residenza ("EU Blue Card"), li jipprovdilhom diversi drittijiet soċjo-ekonomiċi, mobiltà fi 
ħdan l-Ewropa wara ċertu żmien kif ukoll kundizzjonijiet favorevoli għar-riunifikazzjoni tal-
familja.  

Hekk kif ġiet ippreżentata l-Green Paper dwar l-"Immigrazzjoni Ekonomika" fl-2005, ġie 
mniedi proċess estensiv ta’ konsultazzjoni sabiex jiġi stabbilit il-bidu tal-kontroll ta’ l-
immigrazzjoni ekonomika fil-ġejjieni. Ir-riżultat tas-seduta ta’ smigħ pubblika fl-2005 kien 
approvazzjoni totali ta’ l-istrateġija Ewropea komuni għall-immigrazzjoni ekonomika. 
Permezz tal-"Pjan Strateġiku għall-Immigrazzjoni Legali", il-Kummissjoni Ewropea 
ssuġġeriet pakkett ta’ miżuri li għandu jgħin sabiex jirregola r-rekwiżiti u l-proċeduri ta’ dħul 
ta’ ċerti kategoriji ta’ ħaddiema immigranti minn Stati terzi. Il-Kummissjoni Ewropea 
ddeċidiet dwar approċċ speċifiku għal dan is-settur, u tixtieq tippreżenta b’kollox 5 proposti 
għad-Direttiva dwar l-immigrazzjoni legali għall-perijodu 2007-2009 (Direttiva Qafas, 
ħaddiema bi kwalifiki għoljin, ħaddiema staġjunali, apprentisti mħallsa, ħaddiema li 
jiċċaqalqu faċilment minn Stat għal ieħor fi ħdan l-Unjoni Ewropea). 

L-immigrazzjoni ekonomika hija sfida kbira li permezz ta’ kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
kompetizzjoni għandha tpoġġi l-UE f’dinja li qiegħda ssir dejjem iżjed globalizzata. Permezz 
ta’ ċerti figuri, wieħed jista’ jinduna b’mod ċar li l-UE għadha m’hijiex meqjusa attraenti 
biżżejjed mill-ħaddiema bi kwalifiki għoljin. Meta mqabbla mal-pajjiżi klassiċi magħrufa 
għall-immigrazzjoni, bħalma huma l-Amerka, il-Kanada u l-Awstralja, l-UE ma tantx tmur 
tajjeb fil-kompetizzjoni għal min għandu "l-aħjar ħaddiema u l-iktar ħaddiema intelliġenti". 
Madwar 5% biss ta’ l-immigranti bi kwalifiki għoljin jiġu fl-UE, madankollu madwar 55% 
jiddeċiedu li jmorru l-Amerka jew il-Kanada. B’kuntrast ma’ dan kollu, l-UE ħadet il-
maġġoranza ta’ ħaddiema li m’għandhomx kwalifiki għoljin mill-Istati tal-Maghreb (87%). Ir-
raġuni prinċipali wara l-fatt li l-UE m’hijiex daqshekk attraenti għal skopijiet ta’ 
immigrazzjoni hija li llum il-ġurnata fl-UE jeżistu 27 sistema differenti sabiex wieħed 
jakkwista l-permess ta’ residenza, fatt li joħloq ċerti kumplikazzjonijiet għall-ħaddiema 
immigranti ta’ Stati terzi li jiċċaqalqu b’mod ħieles minn Stat għal ieħor. Dawn ir-
Regolamenti differenti qegħdin joħolqu kompetizzjoni bejn l-Istati Membri stess. Madwar 10 
Stati Membri biss għandhom sistemi apposta għall-għoti tal-permess ta’ residenza lill-
ħaddiema immigranti bi kwalifiki għoljin, madankollu, Stati Membri oħra għandhom biss 
partijiet minn Regolamenti mhux kompluti dwar dan. 6 Stati Membri ta’ l-UE biss għandhom 
programmi speċifiċi sabiex jimpjegaw ħaddiema immigranti bi kwalifiki għoljin.

Din il-proposta għandha tikkunsidra ċerti bżonnijiet ekonomiċi. Illum il-ġurnata diġà jeżisti 
nuqqas ta’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin f’xi wħud mill-Istati Membri, u dan in-nuqqas ma 
jistax jibqa’ jiġi kkumpensat permezz ta’ ħaddiema nazzjonali jew Ewropej fil-futur 
imbiegħed. Fl-istess ħin għandhom jiġu kkunsidrati wkoll l-iżviluppi li għadhom għaddejjin 
bħalissa fi ħdan l-UE. 
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Kummenti Ġenerali

Ir-rapporteur tenfasizza l-bżonn ta’ approċċ komprensiv, koerenti u komplet għall-politika 
Ewropea ta’ l-immigrazzjoni, li għandu jikkunsidra l-aspetti ta’ l-iżvilupp, tax-xogħol u tal-
politika ta’ integrazzjoni. Hemm il-bżonn ta’ Regolamenti Ewropej komuni sabiex tiġi 
mħeġġa l-immigrazzjoni lejn u fi ħdan l-Ewropa u sabiex titnaqqas l-immigrazzjoni illegali. 
Perspettivi u proposti għall-immigrazzjoni legali jwasslu għall-fatt li l-pajjiżi ta’ oriġini jew 
ta’ transitu jinteressaw ruħhom fi ġlieda komuni kontra l-immigrazzjoni illegali.

Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni sabiex l-UE jkollha ħaddiema bi kwalifiki għoljin
minn Stati terzi permezz ta’ proċeduri ta’ dħul iżjed rapidi u iżjed adattati, kif ukoll l-għoti ta’ 
kondizzjonijiet favorevoli ta’ residenza, tintlaqa’ bi pjaċir. Fid-dikjarazzjoni tagħha fil-Green 
Paper dwar l-"Immigrazzjoni Ekonomika", ir-rapporteur diġà kienet esprimiet l-opinjoni 
tagħha dwar il-ħolqien ta’ standards minimi fil-qasam ta’ l-immigrazzjoni ekonomika. In-
natura ta’ din il-proposta m’hijiex biss waħda domestika, iżda tagħti wkoll il-kontribut tagħha 
għat-twettiq ta’ l-għanijiet ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona. Sabiex tkun f’pożizzjoni li tlaħħaq 
mal-kompetizzjoni internazzjonali, l-UE għandha tagħmel l-aħjar li tista’ sabiex fil-ġejjieni 
tiġbed iżjed persuni bi kwalifiki għoljin lejha u sabiex l-Ewropa tkun iżjed attraenti għal dan 
il-grupp partikolari ta’ nies. Barra minn hekk, proċeduri ta’ dħul rapidi u mingħajr 
burokrazija, kif ukoll definizzjonijiet komuni u uniformi huma vitali għall-aċċess fis-27 suq 
tax-xogħol differenti fl-UE. Huwa biss b’dan il-mod li l-UE tista’ żżomm il-pożizzjoni tagħha 
fil-kompetizzjoni. Sistema bbażata fuq kriterju komuni hija sinjal ċar għall-ħaddiema bi 
kwalifiki għoljin minn Stati terzi li l-UE hija serjament interessata li tuża ħaddiema 
professjonali minn Stati terzi fis-swieq tax-xogħol nazzjonali rispettivi ta’ l-Istati Membri u li 
tħaddimhom fil-futur imbiegħed fl-UE. Meta tħaddem ħaddiema bi kwalifiki għoljin, l-UE 
tkun qed issaħħaħ kemm il-kompetittività tagħha kif ukoll tkun qed iżżid it-tkabbir 
ekonomiku tagħha. 

Madankollu, ir-rapporteur tenfasizza b’mod formali, li l-immigrazzjoni għall-iskop ta’ 
impjieg bi kwalifiki għoljin ma tistax tkun is-soluzzjoni permanenti għall-problemi ekonomiċi 
jew demografiċi. Il-permess ta’ residenza għall-ħaddiema bi kwalifiki għoljin jista’ 
jikkontribwixxi għas-soluzzjoni ta’ dawn il-problemi għal perjodu limitat biss. Għal perjodu 
medju ta’ żmien u għall-futur imbiegħed, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri oħra għall-
qasam tal-politika ta’ l-impjieg, ta’ l-ekonomija u tal-familja sabiex iwettqu l-iżviluppi attwali 
u futuri ta’ l-UE. 

Ir-rapporteur tenfasizza li l-immigrazzjoni ekonomika tħalli impatt sinifikanti fuq is-swieq 
tax-xogħol nazzjonali attwali ta’ l-Istati Membri. Għalhekk, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll id-dritt li jiddeterminaw id-dimensjoni ta’ din l-immigrazzjoni skond il-figuri 
disponibbli. Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi protett peress illi fis-suq tax-xogħol fil-
livell Ewropew m’hemm l-ebda sistema soċjali li hija uniformi, m’hemm l-ebda sistema ta’ 
pensjoni għall-anzjani u l-ebda sistema armonizzata ta’ assigurazzjoni. Is-sitwazzjoni fis-
swieq tax-xogħol nazzjonali hija waħda totalment differenti fejn għandha x’taqsam l-
istruttura, u għalhekk l-immigrazzjoni ekonomika għandha torjenta ruħha b’mod ekonomiku 
skond il-bżonnijiet rispettivi tas-swieq tax-xogħol nazzjonali. Id-deċiżjoni dwar in-numru ta’ 
ħaddiema u l-kwalifiki meħtieġa għall-ħaddiema professjonali li ġejjin minn Stati terzi tista’ 
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tittieħed biss skond il-bżonnijiet tas-suq u konsegwentement skond il-post ikkonċernat. Ir-
rapporteur tenfasizza li l-proposta għad-Direttiva għandha tikkonċedi lill-Istati Membri 
ammont adegwat ta’ flessibilità għall-ħolqien ta’ politika nazzjonali għas-suq tax-xogħol. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri ta’ l-UE għandu jkollhom il-kompetenza li jippjanaw iżjed 
Regolamenti favorevoli fil-liġi nazzjonali tagħħom dwar l-aċċess fis-suq tax-xogħol 
nazzjonali. 

L-immigrazzjoni ta’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin għandha sseħħ b’konformità stretta mal-
prinċipju ta’ preferenza tal-Komunità. Barra minn hekk, bħala miżura addizzjonali għall-
istrateġiji tas-suq tax-xogħol nazzjonali, l-immigrazzjoni tagħmel sens u hija bżonnjuża jekk 
il-bżonn ta’ ħaddiema professjonali fuq il-post tax-xogħol la jimtela permezz ta’ ċittadini 
Ewropej u lanqas permezz ta’ wieħed minn madwar 18.5 miljun ċittadin li jgħix fl-UE. Ta’ 
min wieħed jinnota li ċ-ċittadini Ewropej li ġejjin mill-Istati Membri l-ġodda, li l-libertà ta’ 
moviment tagħhom għadha waħda limitata minħabba ċerti Regolamenti temporanji, 
m’għandhomx ikunu diskriminati meta mqabbla ma’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin li ġejjin 
minn Stati terzi, fil-kwistjoni ta’ l-aċċess fis-suq tax-xogħol. It-taħriġ u l-edukazzjoni tal-
ħaddiema ta’ kull Stat Membru ma jistgħux jiġu sostitwiti permezz ta’ l-immigrazzjoni, anzi 
għandu jinstab bilanċ raġjonevoli bejn dawn iż-żewġ miżuri. Barra minn hekk, il-kapaċità ta’ 
riċettività u ta’ integrazzjoni tal-pajjiż ospitanti għandha tiġi kkunsidrata wkoll. Ċerti pajjiżi, 
fosthom il-Ġermanja, għadhom sa llum ma fehmux il-bżonn ta’ integrazzjoni li oriġina mill-
immigrazzjoni fis-sittinijiet, sebgħinijiet u tmeninijiet. Għaldaqstant, dan kollu jirrigwarda 
ċittadini li ġejjin minn Stati terzi li ilhom jgħixu fl-UE għal dawn l-aħħar snin jew għexieren 
ta’ snin, u li madankollu għadhom ma ġewx integrati b’mod komplet. 

Il-proposta għad-Direttiva dwar l-"EU Blue Card" hija strument li primarjament huwa 
essenzjali għall-pajjiżi ospitanti, u għandu jitwettaq permezz ta’ impatti ekonomiċi speċifiċi 
fil-pajjiż ospitanti (pereżempju b’rabta mat-tkabbir, ma’ l-innovazzjoni, ma’ l-istruttura 
ekonomika, mar-reviżjoni tal-paga). Dan jirrigwarda kunċett li huwa indipendenti mill-qasam 
tax-xogħol, u li huwa marbut ma’ kriterji ġenerali u miftuħa sabiex jippermetti għażla 
kuxjenzjuża u oġġettiva ta’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin minn pajjiżi terzi. Dan it-tip ta’ 
reklutaġġ ma jfissirx li qiegħed iwassal għall-aħjar użu ta’ dawn il-ħaddiema professjonali. 
Dan jirrigwarda ċittadini li ġejjin minn Stati terzi u li għandhom storja personali, nies bi sfera 
soċjali u storika individwali, li jkunu jixtiequ jemigraw lejn l-UE sabiex jeżerċitaw il-
professjoni tagħhom. Għaldaqstant, huma ma jibbażawx id-deċiżjoni tagħhom fuq "fatturi 
ibsin" biss (bħal pereżempju l-livell tas-salarju, jew it-termini ta’ l-impjieg), iżda wkoll fuq 
fatturi sinifikanti oħra magħrufa bħala "fatturi rotob" bħal pereżempju l-isfera soċjali, 
faċilitajiet għall-ħin liberu u l-kwalità tal-ħajja. Għalhekk, ir-rapporteur tenfasizza li l-
immigrazzjoni tista’ biss tkun ta’ suċċess jekk l-Istati Membri jqisu li huwa d-dmir u l-
obbligu tagħhom li jintegraw kif suppost liċ-ċittadini bi kwalifiki għoljin li ġejjin minn Stati 
terzi fis-soċjetà tal-pajjiż ospitanti. 
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