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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea 
externă a coordonării securității sociale în UE (2012/2131(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 martie 2012 intitulată „Dimensiunea 
externă a coordonării securității sociale în UE” (COM(2012)0153), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 noiembrie 2011 intitulată „Abordarea 
globală în materie de migrație și mobilitate” (COM (2011)0743),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2011 intitulată „Agenda europeană 
pentru integrarea resortisanților țărilor terțe” (COM(2011)0455), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda Europeană pentru 
integrarea resortisanților țărilor terțe (SOC/427),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 februarie 2012, intitulat „Noua 
agendă europeană privind integrarea”,

– având în vedere raportul comun 2012 privind ocuparea forței de muncă din 20 februarie 
2012,

– având în vedere raportul Comisiei din 5 decembrie 2011 privind rezultatele obținute și 
aspectele calitative și cantitative legate de punerea în aplicare a Fondului european de 
integrare a resortisanților țărilor terțe pentru perioada 2007-2009 (COM(2011)0847),

– având în vedere raportul de sinteză „A șasea reuniune a Forumului european pentru 
integrare: Implicarea țărilor de origine în procesul de integrare”, Bruxelles, 9-10 
noiembrie 2011,

– având în vedere studiul „Integrarea migranților și efectele acesteia asupra pieței muncii”, 
Parlamentul European, 2011,

– având în vedere studiul „Raport de sinteză al REM: Acoperirea nevoii de forță de muncă 
prin migrație”, Parlamentul European, 2011,

– având în vedere studiul „Gallup World Poll: multiplele fațete ale migrației globale”, OIM 
și Gallup, 2011,

– având în vedere Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor 
membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 4 mai 2010 privind integrarea ca factor esențial 
pentru dezvoltare și coeziune socială,



PE496.428v01-00 4/12 PR\913193RO.doc

RO

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 martie 2010 
privind integrarea lucrătorilor imigranți (SOC/364),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 februarie 2010 
privind integrarea și agenda socială (SOC/362),

– având în vedere Programul de la Stockholm „O Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora” din 10 și 11 decembrie 2009,

– având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
iunie 2009 de stabilire a standardelor minime pentru sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală1,

– având în vedere Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă 
înalt calificate (Directiva privind Cartea Albastră)2,

– având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune, aplicabile în statele membre 
pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală3,

– având în vedere rezoluția sa din 14 ianuarie 2009 privind situația drepturilor omului în 
Uniunea Europeană 2004-20084,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 mai 2007 intitulată „Migrația circulatorie și 
parteneriatele pentru mobilitate încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe” 
(COM(2007)0248),

– având în vedere rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind strategiile și mijloacele de integrare a 
imigranților în Uniunea Europeană5,

– având în vedere Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o 
procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei 
activități de cercetare științifică6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 septembrie 2005 intitulată „O agendă 
comună pentru integrare – Cadrul necesar integrării resortisanților țărilor terțe în Uniunea 
Europeană”(COM(2005)0389),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2005 intitulată „Programul de la Haga 
privind consolidarea libertății, securității și justiției în Uniunea Europeană” 
(COM(2005)0184),

                                               
1 JO L 168, 30.6.2009, p. 24).
2 JO L 155, 18.6.2009, p. 17.
3 JO L 348, 24.12.2008, p. 98.
4 Texte adoptate P6_TA(2009)0019.
5 Texte adoptate P6_TA(2006)0318.
6 JO L 289, 3.11.2005, p. 15.
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– având în vedere concluziile Consiliului și ale reprezentanților statelor membre, reuniți în 
cadrul Consiliului, din 19 noiembrie 2004 privind stabilirea principiilor comune de bază 
pentru politica de integrare a imigranților în Uniunea Europeană,

– având în vedere Programul de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă1,

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a 
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul 
regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie4,

– având în vedere propunerile Comisiei din 30 martie 2012 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 și 
COM(2012)0152),

– având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție în cauzele C-214/94, C-112/75, C-
110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 și C-60/93,

– având în vedere articolele 48, 78, 79 și 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru afaceri 
externe, Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen (A7-0000/2012),

A. întrucât începând cu 2012 populația europeană aptă să exercite o activitate începe să scadă 
și fără migrație se va reduce cu 14 milioane de oameni în următorii zece ani;

B. întrucât acest deficit de forță de muncă calificată este deja vizibil în ciuda unei rate a 
șomajului în UE de aproximativ 10 % (23,8 milioane) și în următorii ani va continua să se 
adâncească, astfel încât, de pildă, în 2012 vor exista între 380 000 și 700 000 de posturi 

                                               
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180, 19.7.2000, p. 22.
3JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 344, 29.12.2010, p. 1.
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neocupate în domeniul IT;

C. întrucât UE poate conta pe un aflux constant de migranți dar, în același timp, se află în 
competiția globală pentru atragerea celor mai strălucite minți;

D. întrucât atractivitatea Europei depinde în egală măsură de intrarea activă pe piața muncii, 
de o integrare reușită, de educarea și formarea reușite a elevilor provenind din familii de 
migranți în cadrul unei culturi a toleranței și prin eliminarea obstacolelor administrative; 

E. întrucât cifrele prezentate de Gallup World Poll în 2011 arată că, la nivel mondial, 
numărul potențialilor migranți care declară că ar prefera să-și părăsească țara pentru a 
munci în străinătate pe perioade determinate este de două ori mai mare față de numărul 
celor care ar migra definitiv în altă țară;

F. întrucât ocuparea forței de muncă este cheia unei integrări reușite;

G. întrucât cifrele estimative arată că în UE trăiesc și lucrează între 1,9 și 3,8 milioane de 
migranți ilegali;

H. întrucât începând cu 2000 migranții au contribuit la crearea a aproximativ un sfert din 
noile locuri de muncă;

I. întrucât elevii provenind din familii de migranți sunt dezavantajați deja de sistemul de 
educație și abandonează mai adesea instituțiile de învățământ fără a-și finaliza studiile;

J. întrucât globalizarea economică este însoțită de o globalizare socială, fenomen care 
afectează în special coordonarea externă a securității sociale pentru cetățenii UE și 
resortisanții țărilor terțe;

K. întrucât va fi imposibil ca statele membre individuale să încheie acorduri bilaterale 
reciproce privind securitatea socială cu toate țările terțe și un astfel de proces ar conduce 
la un sistem fragmentat, caracterizat prin inegalități de tratament între cetățenii UE și 
întrucât se impune, prin urmare, o acțiune la nivel european;  

L. întrucât problema integrării resortisanților țărilor terțe pe piața muncii și, implicit, 
integrarea generală a acestora este abordată de o multitudine de direcții generale ale 
Comisiei și de Serviciul European de Acțiune Externă; 

1. subliniază că integrarea pe piața muncii și în societate presupune un angajament reciproc, 
în special în ceea ce privește învățarea limbii, cunoașterea legislației și a sistemului 
politic, a obiceiurilor, tradițiilor și relațiilor sociale din țara gazdă;

2. consideră că politica și măsurile de integrare adoptate de statele membre trebuie să fie mai 
diferențiate, mai adaptate necesităților și mai eficiente, impunându-se în special o 
diferențiere între diferitele grupuri țintă, de exemplu între forța de muncă înalt calificată și 
slab calificată, între cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe, între migranți care au oferte 
de muncă și cei care nu au etc.; 

3. solicită, așadar, o abordare cuprinzătoare la nivel local, național și european, comparabilă 
cu abordarea integratoare a egalității de gen; solicită introducerea principiului integrării 
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(„Integration Mainstreaming”), astfel încât problemele legate de integrare să fie luate în 
considerare în toate instrumentele politice, legislative și financiare; solicită Comisiei să 
înființeze un grup de lucru interdisciplinar pentru integrare, care să abordeze temele 
integrării, migrației (lucrătorilor) și integrării pe piața muncii și care să implice toate 
direcțiile generale relevante și Serviciul European de Acțiune Externă;

4. subliniază responsabilitatea țărilor de origine în ceea ce privește integrarea pe piața muncii 
prin asigurarea de cursuri de limbă și de pregătire, informații, contacte cu diaspora sau 
servicii oferite de ambasadele din țara gazdă;

5. solicită ca programele de limbă și integrare să mijlocească învățarea istoriei, a valorilor și 
principiilor fundamentale ale democrației europene și statului de drept, afirmând totodată 
rolul femeii, drepturile minorităților și ale persoanelor LGBT;

6. invită statele membre să le faciliteze studenților străini de pe teritoriul lor accesul pe piața 
internă a muncii, având în vedere că aceștia sunt deja integrați întrucât au trăit în țara 
gazdă, cunosc limba și dețin o diplomă de studii eliberată de țara respectivă;  menționează, 
în plus, dezavantajele economice la care se expune UE dacă risipește investițiile cheltuite 
în absolvenții de universități pentru că aceștia nu pot activa pe piața muncii în UE;

7. invită Comisia să elaboreze și să introducă un sistem european comun de punctaj bazat pe 
criterii clare, la care participarea statelor membre să fie facultativă; constată că un astfel 
de sistem trebuie adaptat la condițiile de pe piața muncii, pentru a facilita afluxul extrem 
de necesar al forței de muncă calificate;

8. invită Comisia ca, pe baza sistemului de punctaj menționat anterior, să ia în considerare 
dezvoltarea în cadrul EURES a unei platforme internaționale pentru prezentarea 
standardizată a profilului locurilor de muncă și al competențelor, cu scopul de a facilita 
astfel recrutarea și comparația migranților care caută un loc de muncă;

9. subliniază atractivitatea și simplificarea procedurilor pentru resortisanții țărilor terțe 
generate de participarea unui stat membru la sistemul de punctaj menționat anterior; 

10. subliniază importanța migrației calificate, orientată către nevoi, și solicită Comisiei și 
statelor membre ca, împreună cu regiunile și orașele, să realizeze o coordonare europeană 
comună vizând identificarea cererii de forță de muncă în scopul unei mai bune gestionări a 
migrației lucrătorilor;

11. recomandă ca un astfel de sistem să prevadă cel puțin o listă a meseriilor pentru care 
lipsește forța de muncă și o analiză a nevoilor pe baza datelor provenind de la angajatori;

12. invită statele membre ca, în ciuda și ca urmare a deficitului constant de lucrători calificați, 
să nu piardă din vedere mobilitatea internă în cadrul UE și să se concentreze pe recrutarea 
și integrarea cetățenilor UE provenind din alte state membre;

13. solicită statelor membre să le asigure migranților un acces mai ușor pe piața muncii, 
precum și recunoașterea și validarea rapidă și la costuri mici a diplomelor, calificărilor și 
competențelor; 
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14. invită Comisia și statele membre să coreleze, în măsura posibilului, politica în materie de 
refugiați și politica privind piața muncii, astfel încât să permită un acces cât mai rapid al 
solicitanților de azil pe piața muncii;

15. solicită pregătirea migranților pentru piața muncii din țara gazdă imediat de la începutul 
șederii lor; menționează, în acest context, exemple de bune practici în domeniul integrării 
în piața muncii, cum ar fi consilierea pentru migranți, ghiduri de integrare și „Migranți 
pentru migranți”;

16. încurajează statele membre să dezvolte și să facă schimb de cele mai bune practici în 
promovarea diversității la locul de muncă, de exemplu prin coaching, sprijin pentru 
întreprinderile nou înființate, programe de incluziune socială, muncă subvenționată, 
grupuri țintă, planuri de diversificare, consiliere individuală, cursuri de limbă și 
îmbunătățirea competențelor și campanii împotriva discriminării;

17. recunoaște potențialul migrației circulatorii (a forței de muncă) de a genera o situație 
avantajoasă pentru toți cei implicați, care să aducă beneficii în egală măsură migrantului, 
țării gazdă și țării de origine și invită statele membre să fie deschise acestei forme de 
migrație;

18. invită Comisia și statele membre să consolideze cooperarea cu țările terțe în domeniul 
migrației circulatorii și să o includă în negocieri și acorduri, în special în „Abordarea 
globală în materie de migrație și mobilitate” și în „Dialogurile conexe privind migrația și 
mobilitatea” și parteneriatele pentru mobilitate;

19. solicită promovarea de strategii inteligente în materie de mobilitate circulatorie, care să 
asigure mijloacele, garanțiile și premisele juridice necesare pentru crearea de locuri de 
muncă sigure și pentru împiedicarea migrației ilegale;

20. subliniază, în acest sens, utilitatea cursurilor de limbă și a îmbunătățirii competențelor 
înainte de sosirea în țara gazdă, precum și a pregătirii întoarcerii și amintește posibilitatea 
înființării unor așa-numite „pre-departure desks” (birouri de pregătire a călătoriei) în țara 
de origine și țara gazdă; 

21. invită Comisia ca, în acest sens, să consolideze și să trateze ca prioritare legăturile dintre 
nevoia de forță de muncă, migrația circulatorie, politica de dezvoltare și politica externă; 

22. menționează că mulți potențiali migranți se confruntă cu lungi perioade de așteptare la 
serviciile consulare ale statelor membre din țara de origine, astfel încât o angajare în timp 
util, fiabilă și coerentă într-un raport de muncă circular devine extrem de dificilă; invită, 
prin urmare, Comisia și statele membre să analizeze cu seriozitate înființarea unui serviciu 
consular european comun în cadrul delegațiilor UE;

23. invită statele membre să permită intrarea în legalitate a persoanelor fără acte care își pot 
asigura existența prin muncă;

24. salută acordurile UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

25. salută în acest context convenția ibero-americană privind securitatea socială și încurajează 
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și alte state membre să se alăture Portugaliei și Spaniei și să adere la această convenție ca 
platformă a coordonării europene; 

26. atrage atenția că, prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1231/2010, drepturile acordate 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au fost extinse la resortisanții țărilor terțe 
dar că aceste drepturi pot fi exercitate doar în cadrul activităților transfrontaliere în 
interiorul UE, majoritatea resortisanților țărilor terțe fiind astfel excluși;

27. subliniază că drepturile cetățenilor UE trebuie protejate și în afara UE, inclusiv în cazul în 
care lucrează sau au lucrat în țări terțe;

28. solicită, așadar, să se urmărească realizarea unei abordări unitare și reciproce la nivelul 
UE pentru coordonarea securității sociale în raport cu țările terțe, care să includă toți 
cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe;

29. încurajează, în acest context, să se analizeze oportunitatea unui așa-numit „al 28-lea 
regim” facultativ, benevol și cuprinzător pentru migranți și cetățeni europeni în alte state 
ale UE; 

30. subliniază că piața muncii europene este atractivă în măsura în care pensiile și beneficiile 
sociale sunt transferabile și își păstrează valabilitatea în cazul unei reîntoarceri;

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 
parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană se află într-un moment de cotitură din punct de vedere al politicii de 
ocupare a forței de muncă. Pentru prima dată în secolele XX și XXI se întâmplă ca, pe timp 
de pace, populația aptă de a munci să scadă, fenomen care a început în 2012. Dacă imigrația 
nu va crește, în următorii zece ani va scădea cu încă 14 milioane de persoane.

Pe termen lung acest fenomen afectează negativ echilibrul sistemelor de pensii europene, pe 
termen scurt și mediu cauzând o penurie de forță de muncă calificată. Este o situație care se 
face deja simțită, în ciuda unei rate a șomajului în UE de aproximativ 10 % (23,8 milioane) și 
care se va agrava în următorii ani. De exemplu, în 2015 între 380 000 și 700 000 de locuri de 
muncă în domeniul IT vor fi neocupate.

O soluție viabilă la această dublă dilemă – scăderea populației aptă de muncă și penuria de 
lucrători calificați – este migrația lucrătorilor calificați. Cetățenii europeni au înțeles acest 
lucru și sondajele Eurobarometrului arată că 70 % dintre aceștia consideră că imigranții sunt 
importanți pentru economia europeană. 

La fel de evident este însă faptul că fără strategii migrația generează dificultăți și periclitează 
competitivitatea UE. UE trebuie să se afirme în competiția globală pentru cele mai strălucite 
minți. Statele membre trebuie să vizeze o migrație calitativă și nu una cantitativă. Este deja 
evident că atragerea de forță de muncă înalt calificată va fi o provocare. Integrarea cetățenilor 
UE și a resortisanților țărilor terțe provenind din familii de migranți devine o problemă socială 
a timpului nostru.

Este exact problema cu care ne-am confruntat până în prezent. Mult prea multă vreme statele 
membre au lăsat migrația la voia întâmplării, fără să definească un concept clar, ceea ce a fost 
frustrant atât pentru țara gazdă, cât și, mai ales, pentru migranți. În prezent migranții sunt mult 
mai afectați decât localnicii de șomaj, de neconcordanța între cererea și oferta de calificări 
(„skills mismatch” ), de munca prost plătită sau abandonul școlar. Ca titlu de exemplu, în 
raport cu media UE, rata ocupării forței de muncă a resortisanților țărilor terțe cu vârste 
cuprinse între 20 și 64 de ani este cu 10 puncte procentuale sub rata de ocupare a populației 
locale.

Contribuția migranților la societatea noastră nu poate fi însă îndeajuns apreciată.  Din 2000, 
aproximativ un sfert din noile locuri de muncă au fost create prin contribuția migranților. În 
2011, în cele 27 de state membre ale UE trăiau 48,9 milioane de oameni născuți în străinătate 
(9,7 % din populația totală a UE).

Prin urmare, este necesar să se realizeze concomitent o integrare a celor care se află deja aici 
și o migrație gestionată, succesul fiind posibil doar în măsura în care Europa se constituie într-
un continent al culturii toleranței, de unde sunt eliminate excluderea socială, rasismul și 
discriminarea.

La fel de clar ar trebui să fie faptul că ocuparea forței de muncă este cheia către o integrare 
reușită.

Prin urmare, raportoarea își dorește ca statele membre să adopte o politică de integrare 
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diferențiată, adaptată necesităților și de calitate superioară. În acest sens, esențială este mai 
ales o diferențiere între grupurile țintă. Problemele legate de integrare trebuie tratate printr-o 
abordare cuprinzătoare la nivel local, național și european, și avute în vedere în toate 
instrumentele politice, legislative și financiare („Integration Mainstreaming”). 

Prin urmare, actualele măsuri ale Comisiei trebuie corelate și comunicate mai bine. Un prim 
pas în această direcție ar fi înființarea unui grup interdisciplinar pentru integrare, care să 
abordeze problema integrării, migrației (lucrătorilor) și a integrării pe piața muncii și care să 
cuprindă toate direcțiile generale și Serviciul European de Acțiune Externă.

În plus, trebuie înființată o rețea pentru integrare a autorităților locale și regionale care să 
implice în promovarea integrării toți actorii sociali de pe plan local, în baza principiului „de 
jos în sus”.

Pentru a promova migrația orientată către nevoi, raportoarea solicită Comisiei și statelor 
membre ca, împreună cu regiunile și orașele, să introducă un sistem european comun vizând 
identificarea cererii de forță de muncă în scopul unei mai bune analize și gestionări a migrației 
forței de muncă.

Comisia ar trebui să introducă un sistem european comun de punctaj bazat pe criterii clare și 
având un caracter facultativ. În măsura în care nu dispun de un sistem de punctaj propriu, 
statele membre pot participa la sistemul european, dezvoltându-și și optimizându-și astfel 
propria politică națională în materie de migrație. Un astfel de sistem trebuie adaptat la 
condițiile pieței muncii, pentru a facilita afluxul extrem de necesar al forței de muncă 
calificate. 

Migranții trebuie să se bucure de drepturi egale la accesul pe piața muncii, fiind necesară 
recunoașterea și validarea rapidă și cu costuri reduse a diplomelor, calificărilor și 
competențelor acestora.

În plus, Comisia trebuie să elaboreze un cadru internațional al competențelor, care să cuprindă 
prezentarea standardizată a profilului locurilor de muncă și al competențelor, pentru a facilita 
astfel recrutarea și comparația migranților care își caută un loc de muncă. 

Migrația circulatorie reprezintă, în acest context, un alt model de viitor, care trebuie și poate 
să genereze o situație avantajoasă pentru toți cei implicați, aducând beneficii în egală măsură 
migrantului, țării gazdă și țării de origine.

Comisia și statele membre trebuie, așadar, să consolideze cooperarea cu țările terțe în 
domeniul migrației circulatorii și să o includă în negocieri și tratate. Este necesară o abordare 
integrată și crearea de legături între nevoia de forță de muncă, migrația circulatorie, politica 
de dezvoltare și politica externă. Acest demers trebuie să conducă la o strategie inteligentă în
materie de mobilitate circulatorie, care să prevadă mijloacele și garanțiile și premisele juridice 
necesare pentru crearea de locuri de muncă sigure și pentru împiedicarea migrației ilegale.

Cursurile de limbă și îmbunătățirea competențelor înainte de sosirea în țara gazdă, precum și o 
pregătire a întoarcerii sunt elemente care trebuie integrate într-o abordare cuprinzătoare. 
Înființarea unor așa-numite „pre-departure desks” (birouri de pregătire a călătoriei) în țara de 
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origine și țara gazdă sau crearea planificată de centre de resurse pentru migrație și mobilitate 
în țările partenere în cadrul parteneriatelor pentru mobilitate și al „agendelor comune” sunt, 
prin urmare, măsuri adecvate. În acest context este oportun să se analizeze și opțiunea 
deschiderii unui serviciu consular european comun în cadrul delegațiilor UE, menit să 
reglementeze și să centralizeze componenta administrativă a migrației circulatorii.

În cele din urmă, este evident că globalizarea economică este însoțită de o globalizare socială, 
fenomen care afectează în special coordonarea externă a securității sociale pentru cetățenii UE 
și resortisanții țărilor terțe. Piața muncii europene este atractivă și în măsura în care pensiile și 
beneficiile sociale sunt transferabile și își păstrează valabilitatea în cazul unei reîntoarceri. 

Raportoarea solicită, așadar, să se întreprindă toți pașii necesari pentru crearea unui sistem 
unitar și transparent la nivelul UE. În relațiile externe, Uniunea trebuie să urmărească, așadar, 
realizarea unei abordări unitare pentru coordonarea securității sociale în raport cu țările terțe, 
care să includă toți cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe.

Un prim pas în acest sens este să se tragă concluziile relevante din actualele acorduri UE 
privind coordonarea securității sociale și/sau transformarea acordului ibero-american privind 
securitatea socială într-o platformă deschisă și altor state europene.

Raportoarea încurajează, în acest context, să se analizeze oportunitatea unui un așa-numit „al 
28-lea regim” facultativ, benevol și cuprinzător pentru migranți și cetățeni UE în alte state 
UE. 


