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Note speciale 
În principiu, raportoarea salută reglementările propunerii de directivă, însă consideră că încă 
este necesar ca acestea să fie, în multe locuri, precizate și clarificate. În urma unor discuții cu 
reprezentanți guvernamentali, asociații de firme și asociații de lucrători, următoarele puncte 
au rezultat îndeosebi de problematice: 

Articolul 1: 
Ar trebui clarificat faptul că cererea fundamentală în cadrul acestei directive este să se 
stabilească condițiile și criteriile în funcție de care statele membre pot acorda Cartea Albastră 
resortisanților din țări terțe cu înaltă calificare.

Articolul 2:
Propunerea de directivă stipulează că, în contextul directivei, se consideră îndreptățiți să 
imigreze numai resortisanții din țări terțe cu înaltă calificare pentru a ocupa locuri de muncă 
înalt calificate. Având în vedere faptul că aplicarea acestei directive se extinde în exclusivitate 
numai în cazul „specialiștilor cu înaltă calificare“ și nu în cazul persoanelor cu calificare 
inferioară sau necalificate, este necesară a o definiție clară, univocă și exactă referitoare la 
conceptul de „ocupație înalt calificată“.  În acest context, nu se poate pune pe aceeași treaptă
cerința de a avea „o experiență competentă de muncă de cel puțin trei ani“ cu criteriul „unui 
nivel superior de studii“.
O adaptare a cerințelor de calificare la „Cadrul european al calificărilor“ ar putea duce la o 
simplificare a verificării echivalenței și la recunoașterea rezultată din aceasta a diplomelor și 
certificatelor de calificare obținute de resortisanții din țări terțe cu înaltă calificare într-o țară 
terță.

Articolul 3 paragraf 3: 
Din motive ce țin  de sistem, este discutabil dacă „Problematica Brain-Drain“ trebuie tratată în 
această propunere, deoarece această temă se încadrează în domeniul politicii de dezvoltare, 
respectiv colaborării UE cu statele de origine și de tranzit.
Totuși, cu privire la clauza Brain-Drain, raportoarea subliniază încadrarea „Cărții Albastre a 
UE“ într-un concept de mobilitate mai amplu, aspect ce ar trebui să fie luat în considerare și 
în cazul cererii de dezvoltare a țărilor de origine și al intereselor acestora. Statele membre au 
obligația să renunțe la măsuri active de recrutare în sectoare care sunt afectate de lipsa forțelor 
de muncă. Pentru a acționa împotriva unui „drain brain“ în țările de origine, care, prin 
recrutarea „persoanelor cu înaltă calificare“ de acolo, are efecte mai puternice asupra 
dezvoltării țării de origine decât în cazul emigrării lucrătorilor cu calificare inferioară sau 
necalificați, trebuie dezvoltate concepte de mobilitate care să poată fi puse în practică. 

Articolul 4: 
Raportoarea pune întrebarea, dacă, în cazul introducerii Cărții  Albastre este vorba de un 
model opțional pentru statele membre (comp. Articolul 7), iar sistemele de imigrare naționale
rămân să fie aplicabile în paralel. Standardele minime pentru acceptarea resortisanților din 
țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate propuse în directivă nu au 
voie să împiedice păstrarea acordurilor și condițiilor mai flexibile și favorabile pentru 
acceptare. Statele membre trebuie să își păstreze dreptul lor inițial de a-și modela piețele de 
muncă naționale și să aibă posibilitatea de a reacționa flexibil și prompt la nevoile în 
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schimbare a piețelor de muncă. Clarificată trebuie întrebarea, dacă introducerea unei imigrări 
bazate pe un sistem de puncte orientat înspre piața de muncă la nivel național este exclusă sau 
limitată în vreun fel prin directiva propusă. Mai mult, care sunt consecințele când un stat 
membru nu reduce standardele minime prevăzute pentru Cartea Albastră, respectiv stabilește 
alte condiții pentru imigrarea resortisanților cu înaltă calificare, conform sistemelor de 
imigrare naționale?

Articolul 5: 
Criteriile din propunerea de directivă pentru acordarea Cărții  Albastre se referă, pe de o parte, 
la calificările personale ale resortisanților din țările  terțe, iar pe de altă parte, la anumite 
criterii stabilite de lucrători (de ex. salariul minim, existența unui contract de muncă valabil). 
Admiterea unui lucrător cu înaltă calificare în cadrul conceptului „Cartea Albastră a UE“ ce 
se orientează în funcție de cerere, ar trebui să se orienteze, în mod primar, conform 
calificărilor și  iscusințelor respective ale resortisanților din țări terțe, pentru a nu se abate de 
la obiectivele normativei. De aceea, directiva trebuie, pe de o parte, să stabilească criterii 
riguroase cu privire la calificările necesare, la experiențele specifice profesiei respective și la 
salariu, pentru a se garanta cu adevărat doar intrarea „lucrătorilor cu înaltă calificare“. Pe de 
altă parte, trebuie ținut cont, referitor la deciderea criteriului salarial, și de interesele și  
posibilitățile Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) pentru care ar putea fi problematică 
stabilirea unui salariu minim prea înalt . În această privință, în cazul ÎMM, în loc de o diplomă 
universitară se poate stabili o pregătire profesională echivalentă și specializată împreună cu 
experiența corespunzătoare. Adițional, ar trebui revăzută în sensul menționat mai sus 
problema limitei salariale minime.
În principiu, propunerea de directivă nu ar trebui să trimită la directivele 2000/78/CE și 
2000/43/CE cu privire la discriminare. În special în cazul selecționării persoanelor cu înaltă 
calificare în cadrul aplicării de către un stat membru unui sistem de puncte național, nu se 
permite ca de exemplu criteriul lingvistic  sa fie discriminant în sensul directivelor menționate 
mai sus (a se compara cunoștințele lingvistice ca și criteriu de selecționare al Programului de 
Imigrare pentru Persoane cu Înaltă Calificare (HSMP) - „Highly Skilled Migrant Programme“ 
al Regatului Unit).

Articolul 7:
Organizarea imigrării pe piața națională de muncă trebuie să rămână în zona de răspundere și 
în suveranitatea fiecărui stat membru în parte. De aceea, statele membre trebuie să poată 
hotărî în mod autonom și prin proprie răspundere volumul imigrării persoanelor cu înaltă 
calificare. Un stat membru care nu vede nici o necesitate de imigrare economică pe piața sa de 
muncă trebuie să aibă dreptul de a stabili o cotă zero de imigrare. Această opțiune ar trebui 
prevăzută explicit în propunerea de directivă. 

Articolul 8:  
Raportoarea consideră necesar să se clarifice că dreptul acordării unei Cărți Albastre a UE nu 
depinde doar de îndeplinirea condițiilor menționate în Articolele 5 și 6, ci și de o decizie 
administrativă pozitivă a organismelor responsabile pentru aceasta.  Resortisantului dintr-o 
țară terță nu trebuie să i se acorde nici o pretenție de drept de a i se acorda Cartea Albastră a 
UE și nici o cale judiciară ce poate fi folosită în cazul neacordării unei Cărți Albastre 
Europene. De asemenea trebuie verificat dacă valabilitatea Cărții Albastre a UE ar trebui 
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legată de durata contractului de muncă.
Raportoarea subliniază că trebuie exclusă prin directivă o favorizare a posesorilor de Cărți 
Albastre a UE față de lucrători  din țările  membre aderate în 2004 și 2007 pentru care mai 
există în parte măsuri temporare  cu privire la libera circulație a lucrătorilor. Trebuie găsite 
soluții practicabile pentru cazul în care directiva pentru Cartea Albastră intră în vigoare 
înaintea invalidării măsurilor temporare privitoare la libera circulație a lucrătorilor. 

Articolul 9: 
Principiul preferinței comunitare și al fiecărei verificări prioritate naționale pentru ocuparea 
posturilor vacante îngrădește flexibilitatea în cazul selecționării lucrătorilor înalt calificați și 
sprijinul acordat angajatorilor în situațiile de după aplicarea de proceduri accelerate de 
admitere. Cu privire la acest aspect, trebuie să se găsească un compromis rezonabil care să 
permită statelor membre o mai mare zonă de discreție la momentul selectării candidaților, fără 
a discrimina cetățenii UE și pe resortisanții din țări terțe aflați în UE.
Neclar este și dacă stabilirea unei cote zero de către un stat membru reprezintă un motiv 
oficial de respingere pentru neacordarea unei Cărți Albastre a UE conform Articolului 9.  

Articolele 13 și 19:
Pentru raportoare mai sunt multe întrebări la care încă nu s-a răspuns cu privire la forma 
concretă a dreptului de Reemigrare. Discutabil este dacă cerințele cu privire la calificare în 
cadrul primelor state membre încetează a mai fi aplicate după 2 ani de ședere legitimă. 
Nu se anulează, prin introducerea unui drept de Reemigrare, competența statelor membre de a 
controla specific imigrarea la nivel național?
Poate un stat membru să reducă cota pentru posesorii de Carte Albastră în vederea menținerii 
de libertăți de acțiune pentru controlarea imigrării intenționat realizate conform cu necesitățile 
pieții de muncă naționale, respectiv îndeplinesc și cerințele stabilite printr-un sistem național 
de puncte pentru controlarea imigrării condițiile pentru o respingere conform Articolului 9 din 
proiectul de directivă? 
Cum se mai aplică dreptul de Reemigrare după 2 ani, dacă un stat membru stabilește cota la 
zero?

Raportul față de alte directive 
Propunerea de directivă trebuie să fie, referitor la acordarea de drepturi mai favorabile 
deținătorilor de Cărți Albastre a UE, compatibilă cu directivele 2003/86/CE și 2003/109/CE. 
În special trebuie clarificat dacă reglementările din propunere, care prevăd o îmbunătățire 
pentru deținătorii Cărții Albastre a UE, pot fi justificate.

Evaluare 
Raportoarea constată că, în cazul conceptului unei Cărți Albastre a UE este vorba de o nouă  
abordare. Introducerea unei Cărți Albastre a UE este doar o parte a aspectului într-o amplă 
strategie fiind, în general, salutabilă. Este de observat o nouă poziție în faptul că diferite 
aspecte precum azilul, migrarea legală și ilegală trebuie combinate logic într-un pachet 
comun. Pentru prima oară, UE își asumă, prin propunerea pentru Cartea Albastră, competența 
în acest domeniu, pentru a da posibilitatea migrării legale în UE resortisanților din țări terțe cu 
înaltă calificare, acordându-le un permis de ședere instituționalizat și prin mijlocindu-le un 
statut privilegiat. Pentru o aplicare eficientă a conceptului Cărții Albastre este necesar să se 



DT\719386RO.doc 5/5 PE405.728v01-00
Traducere externă

RO

continue observarea riscurilor rezultante din imigrarea ilegală și din integrarea eșuată.


	719386ro.doc

