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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1690/2012, adresată de Regina Schlacht, de cetățenie austriacă, privind 
formarea profesională pentru solicitanții de azil

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că este greu pentru solicitanții de azil să demonstreze că dețin anumite 
calificări profesionale, deoarece nu pot prezenta certificatele necesare. Dacă pot prezenta 
documentele necesare, cursurile pe care le-au urmat adesea nu sunt recunoscute în statele 
membre ale UE. Petiționara solicită ca legislația europeană să facă posibil accesul 
solicitanților de azil pe piața muncii la nivelul lor corect de calificare. Petiționara menționează 
o serie de aspecte care ar trebui să fie luate în considerare în legislația dorită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia crede că recunoașterea calificărilor poate să promoveze creșterea economică, să ofere 
locuri de muncă și să coreleze competențele la nevoile economiei noastre. Actualele tendințe 
în materie de ocupare a forței de muncă prezintă o importanță crescută a calificărilor înalte, 
preconizându-se o creștere a numărului locurilor de muncă care necesită astfel de calificări cu 
aproximativ 20 de procente în acest deceniu1.

Comisia este conștientă de dificultățile întâmpinate în ceea ce privește recunoașterea 
calificărilor obținute în afara UE, fie de resortisanți ai unor țări terțe, fie de cetățeni ai UE. 
                                               
1 Cedefop | Skills Forecasts | Date publicate în 2013.
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Aspectul supracalificării lucrătorilor migranți este larg cunoscută și tot mai bine documentată, 
iar Comisia consideră că această „irosire a inteligenței” este printre principalele chestiuni care 
trebuie abordate ca parte integrantă a strategiei sale de creștere economică.

UE a pus în aplicare politici care modernizează – în măsura posibilă – legislația privind 
recunoașterea calificărilor profesionale atribuite în alte state membre ale UE, astfel 
facilitându-se mobilitatea cetățenilor și rezidenților în cadrul UE1. Orice profesionist, 
resortisant al unui stat membru al UE, care deține o calificare obținută în afara UE trebuie să 
obțină o primă recunoaștere în cadrul unui stat membru și să își exercite profesia acolo timp 
de trei ani înainte de a solicita recunoaștere în alt stat membru2. Rețeaua europeană de 
migrație (REM) a realizat o anchetă în rândul statelor membre privind modalitatea de 
recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în afara Uniunii Europene. Rezultatele 
acestei anchete au fost publicate pe site-ul REM în 20113.

Anumite categorii de resortisanți ai unor țări terțe au dreptul la egalitate de tratament ca și 
resortisanții statului membru gazdă în ceea ce privește recunoașterea calificărilor obținute în 
cadrul unei țări terțe, ceea ce înseamnă că ei trebuie tratați la fel ca un resortisant care a 
obținut o calificare în afara UE. Acesta este cazul beneficiarilor de protecție internațională4, al 
rezidenților pe termen lung,5 al titularilor de carte albastră a UE6, al resortisanților unor țări 
terțe deja admiși în cadrul unui stat membru și care se află sub incidența domeniului de 
aplicare al Directivei privind permisul unic.7

În ceea ce privește solicitanții de azil și accesul lor la piața muncii, legislația UE (Directiva 
privind condițiile de primire, Directiva 2003/9/CE) le oferă un astfel de acces într-un termen 
de maximum 12 luni de la depunerea cererii lor, dacă, de exemplu, nu s-a luat nicio decizie cu 
privire la cererea lor. Noua Directivă privind condițiile de primire (Directiva 2013/33/UE), 
adoptată în iunie 2013 și pe care statele membre trebuie să o aplice până în iulie 2015, cel 
târziu, va reduce acest termen maxim la 9 luni de la cerere. Comisia încurajează statele 
membre să ofere acces solicitanților de azil la piața muncii cât mai repede și în cea mai mare 
măsură posibilă, pentru a încuraja integrarea lor și independența lor. 

Refugiații recunoscuți au acces la piața muncii, precum și la oportunități educaționale legate 
de ocuparea forței de muncă pentru adulți, la formare profesională și la experiență practică la 
locul de muncă, în aceleași condiții ca resortisanții, în conformitate cu Directiva privind 
condițiile necesare pentru acordarea azilului (Directiva 2004/83/CE). Pentru beneficiarii de 
protecție subsidiară, statele membre pot în prezent să ia în considerare situația pieței muncii 
din statul membru, dar noua Directivă privind condițiile necesare pentru acordarea azilului 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
2 Directiva 2005/36/CE, articolul 2 alineatul (1), articolul 2 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (3).
3 Chestionarul ad-hoc nr. 271 al REM, „Recunoaștere calificărilor profesionale obținute în afara Uniunii 
Europene”, solicita la 3 noiembrie 2010, compilat la 11 aprilie 2011. Disponibil la http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileI
D=2092
4 Directiva 2004/83/CE.
5 Directiva 2003/109/CE.
6 Directiva 2009/50/CE.
7 Directiva 2011/98/UE.



CM\1012708RO.doc 3/3 PE524.825v01-00

RO

(Directiva 2004/83/CE), adoptată în decembrie 2011 și pe care statele membre trebuie să o 
aplice până în ianuarie 2014, cel târziu, va alinia condițiile de acces la piața muncii pentru 
beneficiarii de protecție subsidiară cu cele pentru refugiați. 

În temeiul noii Directive privind condițiile necesare pentru acordarea azilului, statele membre 
vor avea, de asemenea, obligația de a depune toate eforturile pentru a facilita accesul complet 
al beneficiarilor de protecție internațională care nu pot oferi probe documentare ale 
calificărilor lor la programe de evaluare, de validare și de acreditare a studiilor lor anterioare. 

Concluzie

Comisia consideră că, după ce va fi pusă în aplicare, legislația nou-adoptată în domeniul 
acordării azilului va îmbunătăți situația solicitanților de azil și a refugiaților, în special accesul 
lor la piața muncii. Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestei legislații 
noi și îmbunătățite.


