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Prin prezenta propunere se stabilesc reglementări comune europene în domeniul migraţiei 
legale. Acestea se referă la criterii şi condiţii privind intrarea şi şederea resortisanţilor din 
ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. În cadrul unei proceduri 
rapide de admisie resortisanţii din ţările terţe ar primi un permis de şedere („Cartea Albastră a 
UE”), care le-ar acorda o serie de drepturi economice şi sociale, mobilitate în interiorul UE 
după o anumită perioadă de aşteptare, precum şi condiţii mai favorabile cu privire la 
reîntregirea familiei.  

Prin proiectul Cărţii Verzi „Migraţia economică” în anul 20051 a fost iniţiată deja o consultare 
amplă, pentru stabilirea abordării viitoare a gestionării migraţiei din sectorul economic. 
Rezultatul audierii publice din anul 2005 a fost recomandarea pentru o politică comună a UE 
cu privire la migraţia economică. Prin intermediul „Planului strategic cu privire la migraţia 
legală”2  Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri, care să reglementeze condiţiile de 
acces şi procedurile de admisie pentru anumite categorii de forţă de muncă de imigraţie din 
ţările terţe. Comisia Europeană s-a decis pentru o abordare sectorială şi intenţionează să 
prezinte per total, în anii 2007-2009, 5 propuneri de directive în domeniul migraţiei legale 
(directivă cadru, lucrători înalt calificaţi, lucrători sezonieri, stagiari remuneraţi şi persoane 
transferate în cadrul întreprinderilor). 

Imigrarea din motive economice reprezintă pentru UE o mare provocare într-o lume cu 
tendinţe de globalizare din ce în ce mai puternice şi cu o competitivitate din ce în ce mai 
intensă. UE nu este încă considerată atractivă de către lucrătorii înalt calificaţi, situaţie 
demonstrată şi de cifre. În competiţia pentru „cele mai luminate şi inteligente minţi” UE nu se 
situează pe o poziţie bună comparativ cu statele imigrante clasice ca Statele Unite, Canada sau 
Australia. Doar aproximativ 5 % din imigranţii înalt calificaţi aleg UE, însă aproximativ 55 % 
se decid pentru Statele Unite sau Canada. Pe de altă parte, UE a înregistrat cei mai mulţi 
lucrători necalificaţi din statele Maghreb (87 %). Motivul principal pentru atractivitatea 
redusă a UE ca destinaţie pentru imigranţi sunt cele 27 de sisteme de admisie diferite existente 
în momentul de faţă, sisteme care îngreunează situaţia unui potenţial lucrător imigrant din 
ţările terţe de a circula cu uşurinţă dintr-o ţară membră în alta. Reglementările diferite din 
statele membre determină o competiţie între statele membre. Doar 10 state membre au sisteme 
speciale referitoare la admisia forţei de muncă imigrante înalt calificate, în celelalte state 
membre parţial nu există reglementări, parţial sunt puternic fragmentate. Numai în 6 state 
membre UE există programe specifice pentru ocuparea lucrătorilor imigranţi înalt calificaţi. 

Prezenta propunere trebuie să ia în considerare anumite necesităţi economice. În momentul 
actual există deja în unele state membre un deficit de lucrători cu înaltă calificare, care nu mai 
poate fi compensat, pe termen lung, cu forţă de muncă naţională, respectiv din interiorul UE. 
În acelaşi timp trebuie avută în vedere dezvoltarea mai profundă şi de durată în cadrul UE şi  
contribuirea la soluţionarea problemei demografice.

Observaţii de bază

Raportoarea subliniază necesitatea unei abordări de ansamblu, cuprinzătoare şi coerente, a 
politicii de imigrare a UE, care să aibă în vedere aspecte legate de politica de dezvoltare, 
ocupaţională, precum şi de cea privind integrarea. Sunt necesare reglementări europene 
                                               
1 COM(2004)0811 final din 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 final din 21.12.2005.
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comune pentru a gestiona valurile de imigranţi către Europa şi în interiorul Europei şi de a 
opri migraţia ilegală. Perspectivele şi ofertele migraţiei legale determină ca ţările de origine şi 
cele de tranzit să fie interesate să combată împreună imigrarea ilegală. 

Din acest motiv este explicit salutată propunerea Comisiei de a creşte atractivitatea UE pentru 
lucrătorii înalt calificaţi din ţări terţe prin proceduri de admisie accelerate şi flexibile, precum 
şi prin acordarea unor condiţii de şedere mai favorabile. Încă din avizul său referitor la Cartea 
Verde „migraţia economică” raportoarea s-a exprimat pentru crearea de standarde minime în 
domeniul migraţiei economice. Prezenta propunere nu ţine doar de politica internă, ci 
reprezintă în acelaşi timp o contribuţie la realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona. 
Pentru a putea face faţă competiţiei la nivel internaţional, UE trebuie să încerce pe viitor să 
câştige persoane înalt calificate pentru Europa şi să facă Europa atractivă pentru acest grup de
persoane. În această situaţie sunt decisive proceduri de admisie rapide şi nebirocratice, 
precum şi definiţii comune, unitare, pentru admisia în cele 27 de pieţe de forţă de muncă 
diferite din UE. Doar în modul acesta UE poate ţine pasul cu competiţia la nivel internaţional. 
Un sistem bazat pe criterii comune este un semnal clar pentru forţa de muncă înalt calificată 
din ţările terţe al faptului că UE este interesată în mod serios să angajeze profesionişti din 
ţările terţe pe respectivele pieţe naţionale ale forţei de muncă şi să asigure ocuparea acestora 
în UE pe termen lung. Prin recrutarea profesioniştilor înalt calificaţi, UE contribuie simultan 
la consolidarea propriei competitivităţi şi la accentuarea creşterii economice. 

Raportoarea subliniază însă în mod explicit că imigraţia în scopul unei ocupări a forţei de 
muncă înalt calificate nu poate să reprezinte o soluţie pe termen lung pentru problemele 
economice, respectiv demografice. Admisia lucrătorilor înalt calificaţi poate contribui doar pe 
termen scurt la soluţionarea acestor probleme. Pe termen mediu şi lung, statele membre 
trebuie să ia alte măsuri în domeniile politicilor privind ocuparea forţei de muncă, economia şi 
familia pentru a veni în întâmpinarea evoluţiilor actuale şi viitoare din cadrul UE. 

Raportoarea subliniază că migraţia economică exercită influenţe în principal asupra 
respectivelor pieţe naţionale ale forţei de muncă din statele membre. De aceea statele membre 
trebuie să aibă şi în continuare dreptul să determine amploarea admisiilor. Principiul 
subsidiarităţii trebuie păstrat deoarece la nivel european nu există o piaţă europeană a forţei de 
muncă, sisteme sociale unitare, sisteme de pensii comune şi sisteme de asigurare a sănătăţii 
armonizate. Situaţia de pe pieţele forţei de muncă la nivel naţional este, din punct de vedere al 
structurii,, una complet diferită; de aceea, o admisie direcţionată economic trebuie să se 
orienteze în funcţie de necesităţile respectivelor pieţele naţionale ale forţei de muncă. Decizia 
în ceea ce priveşte contingentul profesioniştilor din ţările terţe şi calificările necesare ale 
acestora poate fi luată doar ţinând cont de cerere, prin urmare la faţa locului. Raportoarea 
subliniază că propunerea de directivă trebuie să permită statelor membre un grad suficient de 
flexibilitate în ceea ce priveşte elaborarea politicii pieţei naţionale a forţei de muncă. Statele 
membre UE ar trebui să aibă şi pe viitor competenţa de a prevedea în cadrul legislaţiei 
naţionale unele reglementări mai favorabile pentru admisia pe piaţa naţională a forţei de 
muncă. 

Migraţia lucrătorilor înalt calificaţi din ţările terţe trebuie să aibă loc doar cu respectarea 
strictă a principiului preferinţei comunitare. Ca măsură suplimentară pentru strategiile 
naţionale cu privire la piaţa forţei de muncă este util şi avantajos dacă cererea de profesionişti 
pentru un loc de muncă nu poate fi acoperită nici de cetăţeni UE, nici de cei aprox. 18,5 
milioane de resortisanţi din ţările terţe care sunt legal în UE. Trebuie avut în vedere faptul că 
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cetăţenii UE din noile state membre, a căror libertate de circulaţie mai este încă îngrădită de 
anumite reglementări de tranziţie, nu trebuie dezavantajaţi în ceea ce priveşte accesul la piaţa 
muncii vizavi de lucrătorii înalt calificaţi din ţările terţe. Pregătirea şi formarea profesională 
continuă la locul de muncă a lucrătorilor proprii nu trebuie înlocuită de către migraţie, mai 
mult decât atât, trebuie găsit un echilibru între cele două măsuri. În acest caz trebuie luată în 
considerare şi capacitatea de asimilare şi integrare a ţării de admitere. Unele ţări, printre care 
Germania, nu au rezolvat încă problemele de integrare apărute ca urmare a imigraţiei din anii 
şaizeci, şaptezeci şi optzeci. În aceste situaţii este vorba despre resortisanţi din ţări terţe care 
trăiesc de mai mulţi ani, respectiv decenii, în UE dar care nu sunt integraţi în totalitate nici 
chiar la momentul actual.

Conceptul propus în propunerea de directivă a unei „Cărţi Albastre UE” este un instrument ce 
foloseşte iniţial statelor de admitere şi trebuie realizat având anumite efecte economice în ţara 
de admitere (de ex. referitoare la creştere, inovaţie, structură economică, evoluţie salarială). 
Este vorba despre un concept care nu are legătură cu profesiile, dar este în relaţie cu criterii 
generale, deschise, pentru a permite o selecţie conştientă şi obiectivă a lucrătorilor înalt 
calificaţi din ţările terţe. În cazul recrutării acestor profesionişti, nu este vorba de simpla 
valorificare a forţei de muncă. Este vorba despre resortisanţi din ţările terţe cu o poveste de 
viaţă proprie şi individuală, cu un mediu social şi istoric propriu, care doresc să imigreze în 
UE pentru exercitarea unei ocupaţii. În această situaţie decizia lor nu este influenţată în mod 
exclusiv de „factorii tari” (ca de exemplu nivelul salarial, condiţiile de muncă), ci într-o 
măsură importantă şi de aşa numiţii „factori moi” ca mediul social, posibilităţile de petrecere 
a timpului liber, calitatea vieţii. În acest context, raportoarea accentuează că migraţia poate 
reuşi doar dacă statele membre consideră ca fiind în sarcina şi obligaţia lor de a integra cu 
succes resortisanţii imigranţi din ţările terţe în societatea din ţara de admitere. 
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