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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât există trei categorii juridice beneficiare de protecție internațională: persoanele 
cu statut de refugiat, persoanele solicitante de azil și persoanele care beneficiază de 
protecție subsidiară; întrucât politicile privind incluziunea socială și integrarea pe piața 
forței de muncă ar trebui să fie adaptate la nevoile lor specifice și să asigure un 
tratament egal cu cel oferit resortisanților statului în cauză;

B. întrucât numărul resortisanților țărilor terțe care sunt detașați dintr-un stat membru în 
altul a crescut semnificativ în ultimii ani; întrucât un lucrător resortisant al unei țări terțe 
care a obținut un permis de muncă și de ședere într-un stat membru poate fi detașat de 
angajatorii săi în oricare altul;

C. întrucât statele membre își păstrează dreptul de a stabili contingentele de admisie a 
resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă și stabilesc accesul 
acestora la permise de ședere și de muncă; întrucât criteriile și practicile diferă 
considerabil între statele membre;

D. întrucât libera circulație a persoanelor stimulează economiile statelor membre, 
permițând o corelare eficientă a competențelor cu cererea și posturile vacante de pe 
piața forței de muncă din UE; întrucât politicile privind ocuparea forței de muncă, 
migrația, locuințele, sănătatea, educația și formarea joacă un rol esențial în migrația 
legală la muncă și în integrarea pe piața forței de muncă; întrucât coordonarea diferitelor 
domenii de politică rămâne o problemă pentru UE; întrucât accesul la muncă este un 
stimulent mult mai puternic pentru migrație decât ajutoarele sociale atât pentru cetățenii 
UE, cât și pentru cei din afara UE;

E. întrucât, în 2019, rata de ocupare a forței de muncă în UE-27 pentru persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a fost de 64,4 % pentru persoanele născute în afara 
UE, de 73,9 % pentru populația autohtonă și de 75,3 % pentru persoanele născute în alt 
stat membru; întrucât, în 2019, rata șomajului în UE-27 pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 64 de ani a fost de 12,3 % pentru persoanele născute în afara UE, de 
7,3 % pentru persoanele născute în alt stat membru și de 6,0 % pentru populația 
autohtonă1; întrucât politica fragmentată a UE în domeniul migrației poate avea un 
impact negativ asupra întreprinderilor, deoarece poate să le limiteze posibilitatea de a 
utiliza piața internă și de a atrage spre angajare resortisanți ai unor țări terțe;

F. întrucât femeile și minorii au nevoi specifice de protecție; întrucât toate politicile 
privind incluziunea socială și integrarea pe piața forței de muncă ce vizează resortisanți 
ai țărilor terțe trebuie să includă o perspectivă de gen și de protecție a copiilor;

G. întrucât schimbările demografice duc treptat la o penurie calitativă pe piața forței de 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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muncă, ceea ce face dificilă găsirea unor lucrători calificați în mod corespunzător și 
deoarece tendințele demografice devin din ce în ce mai nefavorabile, cu o creștere 
estimată a raportului de dependență între populația activă și cea vârstnică de la 29,6 % 
în 2016 la 51,2 % în 20702, există și penurii cantitative, în special în domeniile 
strategice precum inteligența artificială (IA) și tehnologia informației și comunicațiilor 
(TIC), precum și un deficit general de persoane care vor și pot să se angajeze în anumite 
sectoare, inclusiv în cel al îngrijirii, în industria construcțiilor, în sectorul agricol și 
casnic, ceea ce duce la o nepotrivire între locurile de muncă disponibile pe piață și 
talentele și competențele lucrătorilor, indiferent dacă se fac sa nu eforturi pentru 
adaptarea ofertei din punctul de vedere al talentelor și cunoștințelor care ar putea 
contribui la eliminarea acestui decalaj de pe piața muncii din UE;

H. întrucât, potrivit comunicării Comisiei din 12 septembrie 2019 intitulată „Îmbunătățirea 
căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici echilibrate și globale 
privind migrația” (COM(2018)0635), proporția angajatorilor care reclamă dificultăți în 
ocuparea locurilor de muncă este în creștere, atingând în medie peste 40 %; întrucât 
resortisanții țărilor terțe joacă un rol important în gestionarea tendințelor demografice 
din Europa, în ocuparea locurilor de muncă vacante și în stimularea creării de locuri de 
muncă și a creșterii economice în UE; întrucât de acest rol ar trebui să se țină seama din 
punctul de vedere al drepturilor de mobilitate ale resortisanților țărilor terțe; întrucât 
lipsa forței de muncă calificate este, adesea, consecința directă a unor condiții de muncă 
proaste și a lipsei de traiectorii profesionale atractive oferite; întrucât UE atrage 
migranți din diferite medii și cu diferite cunoștințe, precum și cu diferite seturi și 
niveluri de competențe; întrucât Uniunea ar putea profita mai mult de pe urma liberei 
deplasări a lucrătorilor din statele membre, a mobilității forței de muncă și a forței de 
muncă a persoanelor care au deja drept de ședere legală în UE;

I. întrucât discriminarea, alături de factorii lingvistici, educaționali și instituționali, 
reprezintă barierele cele mai semnificative în calea resortisanților din țări terțe; întrucât 
cursurile de limbă joacă un rol esențial în integrarea cu succes a migranților din țări terțe 
pe piața forței de muncă; întrucât, potrivit studiilor Eurofound3, stimularea 
antreprenoriatului în rândul migranților ar putea să creeze o capacitate de reprezentare 
socială și să genereze noi locuri de muncă prin inițiative de politică bune;

J. întrucât, în ceea ce privește integrarea și accesul pe piața forței de muncă, în cadrul 
SECA (sistemul european comun de azil) sunt în curs discuții în vederea reducerii 
duratei maxime de așteptare actuale pentru accesul solicitanților de azil pe piața muncii 
de la nouă luni la șase luni după depunerea solicitării; întrucât cooperarea pe mai multe 
niveluri între statele membre, administrațiile locale și regionale, partenerii sociali, 
societatea civilă și organizațiile neguvernamentale este necesară pentru a reuni eforturile 
și pentru a face față posibilelor probleme care ar putea apărea în procesele de integrare 
pe piața muncii;

K. întrucât, potrivit Eurofound4, lucrătorii de origine străină și lucrătorii migranți din prima 

2 Comisia Europeană (2018). The 2018 Ageing Report: economic and budgetary projects for the 28 EU 
Member States (2016-2070)[Raportul din 2018 privind îmbătrânirea populației: proiecții economice și bugetare 
pentru cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (2016-2070)].
3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf


AD\1221993RO.docx 5/15 PE655.901v02-00

RO

generație tind să fie suprareprezentați în sectoarele dominate de locuri de muncă ce 
necesită calificări reduse, printre care comerțul și industria ospitalității, transportul, 
construcțiile și alte servicii, precum îngrijirile la domiciliu, îngrijirile pe termen lung și 
sectorul agroalimentar; întrucât documentul Comisiei intitulat „Fitness check on legal 
migration” (Verificarea adecvării cu privire la migrația legală) din martie 20195 a 
subliniat obstacolele substanțiale în calea migrației legale pe care le întâmpină lucrătorii 
cu calificare redusă și medie, în pofida cererii sporite de forță de muncă;

L. întrucât scăderea fertilității într-o serie de țări europene a dus și continuă să ducă la 
contingente mult mai mici de nou-intrați pe piața forței de muncă;

M. întrucât starea în care se află mii de lucrători agricoli este deosebit de gravă în această 
perioadă de urgență, mii dintre aceștia trăind segregați în locuințe provizorii, cu condiții 
sanitare deficitare și cu o teamă constantă de expulzare;

N. întrucât studiile Eurofound au constatat că regiunea de origine a migranților joacă un rol 
mai important decât statutul lor în integrarea acestora pe piața muncii; întrucât există o 
probabilitate mai mare ca imigranții din toate regiunile lumii, cu excepția Americii de 
Nord, să ocupe posturi situate la un nivel inferior pe scara ocupațiilor comparativ cu 
populația nativă; întrucât, în ansamblu, datele disponibile sugerează că nu există o 
asimilare graduală automată a imigranților și a descendenților lor în aceleași tipare de 
ocupare a forței de muncă precum nativii, în multe cazuri persistând dezavantajele 
pentru persoanele din anumite regiuni de origine;

O. întrucât UE atrage mai puțini resortisanți ai țărilor terțe bine educați decât alte state din 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ar trebui să ofere 
informații mai transparente și mai detaliate aspiranților la migrație legală calificați în 
special în legătură cu verificarea calificărilor lor; întrucât, dintre toți migranții care 
locuiau în țările OCDE în perioada 2015-2016, doar 25 % dintre lucrătorii cu un nivel 
ridicat de educație au ales o destinație din UE6, întrucât UE urmărește să devină mai 
puternică în competiția mondială pentru profesioniști calificați;

P. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat contribuția semnificativă a 
lucrătorilor migranți la sprijinirea economiilor europene și a serviciilor publice, la 
acoperirea deficitelor de forță de muncă și la ocuparea forței de muncă și la creștere 
economică în UE; întrucât 13 % dintre lucrătorii-cheie angajați în locuri de muncă 
esențiale din UE sunt migranți, cota lucrătorilor migranți din aceste profesii fiind de 
aproape 20 % în multe țări, iar în unele sectoare-cheie, de exemplu activități casnice și 
construcții – până la o treime dintre lucrătorii-cheie sunt migranți7; întrucât criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a aruncat o nouă lumină, printre altele, asupra 
condițiilor de muncă și de locuire care afectează o mare parte dintre lucrătorii migranți 
angajați în unele sectoare economice, precum producția alimentară și agricultura; 
întrucât pandemia de COVID-19 și posibilele sale consecințe economice pot afecta 

5 Comisia Europeană (2019). Verificarea adecvării cu privire la migrația legală. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows 
6 COM(2018)0635.
7 Fasani & Mazza (2020): Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response. 

https://www.iza.org/publications/pp/155

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows


PE655.901v02-00 6/15 AD\1221993RO.docx

RO

migrația legală a forței de muncă spre Europa;

Q. întrucât numeroși cetățeni ai UE care migrează din motive profesionale și 40 % din 
resortisanții din țări terțe înalt calificați angajați în UE lucrează sub nivelul lor de 
calificare8; întrucât studiile Eurofound9 arată că lipsa competențelor lingvistice și a 
recunoașterii calificărilor se numără printre principalele bariere care împiedică migranții 
din prima generație să obțină locuri de muncă pe măsura calificărilor lor; întrucât 
documentul Comisiei intitulat „Fitness check on legal migration” (Verificarea adecvării 
cu privire la migrația legală), (martie 2019)10 subliniază problema creată de abordarea 
sectorială a migrației forței de muncă în UE, care determină diferite drepturi și norme în 
funcție de nivelul de calificare a lucrătorilor, ceea ce poate duce la confuzie și 
discriminare în rândul acestora;

R. întrucât Parteneriatul internațional pentru competențe, care este conceput pentru a 
canaliza presiunile migrației către beneficii reciproce tangibile pentru țara de origine și 
țara de destinație, permite atragerea forței de muncă ce corespunde exact setului de 
competențe necesar; întrucât anumite proiecte-pilot europene inovatoare privind 
migrația forței de muncă au inclus deja principiile de bază ale Parteneriatului 
internațional pentru competențe în spiritul încurajării cooperării nord-sud, așa cum sunt 
consacrate în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și au arătat tot mai mult 
rezultatele pozitive ale căilor de migrație legală a forței de muncă,

1. subliniază că, în conformitate cu articolul 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, UE ar trebui să urmărească o politică în domeniul migrației care să vizeze 
asigurarea unui tratament echitabil resortisanților țărilor terțe care își au reședința în 
mod legal în UE, inclusiv standarde de incluziune, egalitatea de șanse, condiții de 
muncă decente și tratament egal; subliniază totuși că aducerea în discuție a problemelor 
de pe piața muncii nu trebuie să ducă la proliferarea concurenței neloiale sau la 
încălcarea reglementărilor UE sau naționale privind migrația;

2. subliniază că o politică structurată a imigrației ar trebui deja să înceapă în țara de 
origine, cu formări lingvistice și cursuri privind valorile și sistemul juridic de bază din 
țara de destinație; evidențiază că procedurile birocratice ar trebui să permită migranților 
legali să își exprime întregul potențial;

3. reamintește rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la protecția europeană a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-1911,

4. subliniază că, din cauza unei creșteri a ritmului schimbărilor demografice – mai ales 
îmbătrânirea populației, un mediu global și digital în rapidă schimbare pe piața muncii 
și criza fără precedent cauzată de epidemia de COVID-19 – se înregistrează o creștere a 
cererii de lucrători în anumite sectoare și profesii, de exemplu în unele state membre în 

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en 
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Comisia Europeană (2019). Verificarea adecvării cu privire la migrația legală. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitne
ss%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows 
11 Texte adoptate, P9_TA(2020)0176.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows
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sectoare precum îngrijirea persoanelor în vârstă, îngrijirea pe termen lung, sectorul 
sănătății, construcția, agricultura, turismul, sectorul casnic, TIC și IA; subliniază nevoia 
de a atrage lucrători care pot acoperi deficitul din aceste sectoare specifice de pe piața 
forței de muncă; subliniază că este nevoie și de o migrație reglementată a forței de 
muncă, inclusiv temporară, care să se axeze nu numai pe forța de muncă cu înalte 
calificări, ci și pe sectorul lucrătorilor cu calificări medii12 și scăzute; face apel al 
Comisie și la statele membre să promoveze politici care sprijină accesul acestor 
migranți pe piața muncii și care oferă recunoaștere lucrătorilor din aceste sectoare și 
profesii speciale, mai ales în perioada crizei generate de epidemia de COVID-19; 
remarcă faptul că aceste politici ar putea sprijini promovarea unei migrații legale a forței 
de muncă, inclusiv a unei migrații temporare a forței de muncă; consideră că integrarea 
eficace a resortisanților țărilor terțe în cadrul forței de muncă a UE ar putea sprijini 
comunitățile locale și aduce valoare adăugată statelor membre, acoperind deficitele 
existente în ceea ce privește competențele și cunoștințele, generând activitate și creștere 
economică și determinând un randament pozitiv pentru comunitățile-gazdă; reamintește 
că criza actuală a demonstrat că nicio profesie nu ar trebui să fie motiv de dispreț; 
observă că lucrătorii cu calificare redusă ajung să joace un rol esențial pentru societate 
la locurile lor de muncă și nu ar trebui subestimați sau nu ar trebui să se acorde 
prioritate resortisanților țărilor terțe cu calificări înalte în politicile și activitățile de 
integrare pe piața forței de muncă;

5. constată că oferirea unor stimulente pentru migranții cu înalte calificări, care ar putea 
îmbogăți mediul științific și de cercetare european, ar ajuta Uniunea Europeană să își 
atingă obiectivul de a deveni lider în domeniul științei și cercetării;

6. subliniază că este nevoie și de o migrație reglementată a forței de muncă temporare care 
să se axeze nu numai pe forța de muncă cu înalte calificări, ci și pe sectorul lucrătorilor 
cu calificări medii;

7. solicită instituțiilor europene să reia discuțiile și să convină cu privire la reducerea 
duratei maxime de așteptare actuale pentru accesul solicitanților de azil pe piața forței 
de muncă de la nouă la șase luni după depunerea solicitării, ceea ce ar facilita 
semnificativ procesul de integrare și succesul acestuia;

8. subliniază că situația lucrătorilor mobili sau sezonieri, inclusiv a lucrătorilor din țări 
terțe poate să nu concorde cu legislația relevantă și cu normele privind mobilitatea, ceea 
ce conduce, în multe cazuri, la niveluri de trai și condiții de muncă uneori inacceptabile 
și la posibile încălcări ale drepturilor omului și la pierderea acoperirii prin sistemul de 
asigurări sociale sau, cel puțin, la fragmentarea acesteia într-un mod nedorit; subliniază 
nevoia de a proteja mai bine migranții din țări terțe la locul de muncă; invită statele 
membre să asigure tuturor lucrătorilor condiții de viață, securitate și locuire sănătoase, 
acces la consultații și informare în legătură cu drepturile în vigoare și să vegheze ca 
locurile de muncă să respecte standardele de siguranță și sănătate în muncă; subliniază, 
în plus, că piața internă și libera circulație a lucrătorilor trebuie protejate;

9. subliniază nevoia de a proteja mai bine migranții din țări terțe la locul de muncă; solicită 
statelor membre și Comisiei să garanteze protecția socială deplină, standarde minime 
pentru locuințe, accesul la consultare și informare cu privire la drepturile de muncă 

12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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aplicabile;

10. solicită Comisiei și statelor membre să identifice și să ia măsuri în legătură cu cauzele 
lipsei de atractivitate a UE pentru competențe la nivel mondial și subliniază necesitatea 
de a îmbunătăți strângerea de date și informații exacte și comparabile; observă că statele 
membre ar trebui să ofere o imagine mai exactă a diferitelor grupuri-țintă de lucrători 
calificați, să includă colectarea la cerere de informații despre competențe și 
echivalentele lor și să asigure o legislație coerentă, bune practici și informare în legătură 
cu aplicarea legislației UE și mobilitatea resortisanților țărilor terțe în UE prin acordarea 
de sprijin rețelelor de experți și cercetării și prin prezentarea propriilor statistici în timp 
real; solicită Comisiei să desfășoare o anchetă extinsă privind tendințele resortisanților 
țărilor terțe detașați și subliniază nevoia unor posibile măsuri de politică la nivelul UE 
sau la nivel național, pe baza rezultatului anchetei; solicită statelor membre și Comisiei 
să asigure strângerea de date privind impactul COVID-19 asupra migrației legale a 
forței de muncă în UE;

11. subliniază că este nevoie să se îmbunătățească funcționarea traiectoriei permiselor de 
muncă pentru ca migranții din afara UE să ajungă în UE, precum și de a asigura 
respectarea drepturilor lucrătorilor migranți și refugiați; solicită, în această privință, 
Comisiei să reglementeze funcționarea tuturor agențiilor de recrutare, eventual prin 
intermediul Autorității Europene a Muncii (ELA);

12. subliniază nevoia de a consolida proiectele-pilot existente în domeniul migrației legale 
în dialog cu sindicatele și cu alte organizații care se ocupă de lucrătorii migranți;

13. subliniază nevoia de a crea un mediu mai favorabil pentru integrarea lucrătorilor 
migranți și protecția drepturilor acestora, indiferent de nivelul lor de calificare sau de 
salarizare, de statutul de imigrant sau de cetățenie, astfel încât să se ajungă în cele din 
urmă la elaborarea unui Cod european al migrației;

14. subliniază nevoia de a condiționa plățile din cadrul politicii agricole comune de 
respectarea condițiilor de muncă aplicabile, care rezultă din contractele colective de 
muncă relevante și din legislația UE și națională în domeniul social și al muncii;

15. subliniază că tratamentul diferențiat al resortisanților țărilor terțe subminează 
capacitatea UE de a atrage lucrători; subliniază necesitatea de a combate concurența 
neloială dintre resortisanții statelor membre și resortisanții țărilor terțe prin asigurarea 
unui tratament pe deplin egal, prin măsuri precum accesul la protecție socială din prima 
zi, dreptul la grevă și la afilierea la un sindicat, accesul la servicii publice și la educație, 
și prin luarea de măsuri pentru a preveni tratamentul abuziv și exploatarea lucrătorilor, 
indiferent de statutul lor; solicită statelor membre să asigure respectarea efectivă a 
standardelor comune, a legilor și convențiilor în domeniul muncii pentru a preveni 
discriminarea și exploatarea lucrătorilor; subliniază că legislația UE existentă referitoare 
la migrația legală, precum Directiva privind lucrătorii sezonieri13 și Directiva privind 

13 Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în 

calitate de lucrători sezonieri, JO L 94, 28.3.2014, p. 375.



AD\1221993RO.docx 9/15 PE655.901v02-00

RO

cartea albastră14, nu corespund contextului, cererii și nevoilor actuale ale pieței muncii; 
subliniază că legislația existentă, precum Directiva 2009/52/CE privind sancțiunile la 
adresa angajatorilor15, care stabilește măsuri de protecție a lucrătorilor împotriva 
abuzurilor și exploatării la locul de muncă, trebuie să fie aplicată și implementată în 
mod adecvat în toate statele membre ale UE; reamintește că legislația UE promovează 
tratamentul egal și accesul la dreptul la muncă pentru toți; subliniază importanța 
Directivei privind cartea albastră, care ar putea contribui la transformarea UE într-un loc 
atractiv pentru competențe la nivel mondial și ar putea oferi întreprinderilor europene 
competențele necesare pentru ca ele să rămână competitive; accentuează că toate statele 
membre ar putea utiliza cu folos mecanismul cărții albastre;

16. solicită statelor membre să participe la proiectele-pilot în domeniul migrației lansate de 
Comisie în 2017 [Rezultatele Agendei europene privind migrația, COM(2017)0558] și 
să promoveze în mod activ rolul pe care migrația legală îl poate juca pe piața forței de 
muncă; solicită, de asemenea, Comisiei să asigure că aceste proiecte-pilot sunt incluzive 
și garantează egalitatea de tratament și de șanse pentru resortisanții țărilor terțe;

17. subliniază că sunt necesare mai multe posibilități de migrație legală, pentru ca migranții 
economici să intre și să lucreze în UE, precum și nevoia de a asigura respectarea 
drepturilor minime, a unor standarde decente de muncă și a principiului egalității de 
tratament în favoarea tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor de migranți, inclusiv 
a drepturilor minime care asigură tranziția de la locuri de muncă fără forme legale la 
cele cu forme legale;

18. accentuează că ar trebui propuse măsuri care să promoveze o cerință de impulsionare a 
potențialului persoanelor imigrante care își au reședința legală în Uniune, astfel încât 
acestea să utilizeze competențele necesare pe piața muncii la care doresc să aibă acces, 
prin intermediul unor planuri de formare care să încurajeze capacitatea de inserție 
profesională prin urmărirea excelenței;

19. subliniază necesitatea de a menține flexibilitatea reglementărilor UE pentru a ține seama 
de circumstanțele specifice ale fiecărui stat membru, inclusiv de situațiile de pe propria 
piață a forței de muncă, precum și de posibilitatea clauzelor opționale în directive;

20. subliniază că ar trebui garantate în mod legal și alte posibilități de mobilitate a forței de 
muncă în cadrul Uniunii;

21. subliniază că procedurile birocratice lente și excesive pot afecta accesul refugiaților și al 
solicitanților de azil la educație și la piața forței de muncă, expunându-i astfel, în timp, 
riscului de a recurge la muncă nedeclarată și de a ajunge în situații de vulnerabilitate; 
subliniază că o procesare îndelungată a solicitărilor de protecție internațională, precum 
și neînregistrarea solicitanților de azil la sosire nu doar împiedică accesul legal și în 
timp util al refugiaților și al solicitanților de azil la piața muncii, ci creează totodată 
condițiile pentru dezvoltarea unor practici de muncă nedeclarată și a tuturor formelor de 

14 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, JO L 155, 18.6.2009, p. 17.
15 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în 
situație de ședere ilegală, JO L 168, 30.6.2009, p. 24.
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exploatare și abuz;

22. solicită statelor membre să își intensifice eforturile pentru ca țările lor să fie mai 
atractive pentru capitalul uman mobil pe scena internațională, inclusiv pentru investitori 
și oameni de afaceri, care sunt văzuți tot mai mult ca active valoroase care trebuie 
atrase;

23. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte în continuare căi legale pentru migrația 
forței de muncă, ținând în același timp seama de cerere și de nevoile pieței naționale a 
forței de muncă și axându-se pe ocupațiile cu un deficit sistemic de lucrători;

24. subliniază că este important ca migranților din Uniune să li se asigure șanse relevante 
pentru a beneficia de competențele lor profesionale și de posibilitățile oferite de 
mobilitate în UE;

25. solicită șanse egale pentru bărbați și femei în toate politicile și procedurile legate de 
incluziunea socială și de integrarea pe piața forței de muncă a resortisanților țărilor terțe, 
ținând cont de faptul că femeile își asumă mai des decât bărbații responsabilitatea pentru 
îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă sau a altor membri de familie aflați în 
întreținere; reamintește că furnizarea unor îngrijiri de calitate și accesibile pentru copii 
și alte persoane aflate în întreținere, precum și formulele flexibile de lucru și punerea în 
aplicare a legislației UE existente, cum ar fi Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată16, sunt exemple ale modului în care poate fi îmbunătățit 
accesul pe piețele forței de muncă pentru toți părinții și îngrijitorii și în care poate fi 
favorizată autonomizarea economică și socială a acestora;

26. salută inițiativele Comisiei de a reuni partenerii economici și sociali în domeniul 
integrării pe piața forței de muncă; subliniază nevoia de a continua inițiative precum 
„Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare”, „Parteneriatul european 
privind integrarea” și „Dialogul european privind competențele și migrația”, pentru a 
stimula sprijinul și înțelegerea avantajelor și capcanelor din punctul de vedere al 
migrației forței de muncă; în această privință, solicită Comisiei și statelor membre să 
continue dialogul cu partenerii economici și sociali și cu alte părți interesate pe tema 
migrației forței de muncă;

27. solicită instituțiilor europene să reia discuțiile privind revizuirea Directivei privind 
cartea albastră și să deblocheze situația din Consiliu;

28. subliniază că lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe nedeclarați se găsesc într-o situație 
deosebit de vulnerabilă, fără siguranța locului de muncă și acces la protecție socială, 
fiind expuși riscului de abuz; consideră că lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe 
nedeclarați se pot confrunta cu dificultăți deosebite în a semnala abuzul, deoarece se 
tem nu doar de pierderea locului de muncă, ci și a locuinței și a dreptului de ședere; 
solicită ELA și statelor membre să își intensifice eforturile de combatere a muncii 
nedeclarate, veghind efectiv ca angajatorii să își respecte obligația de a înceta 
exploatarea și de a declara și a regulariza situația lucrătorilor lor; solicită introducerea 

16 Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 
Consiliului, JO L 188, 12.7.2019, p. 79.
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unor mecanisme de protecție între inspectoratele muncii și autoritățile din domeniul 
migrației pentru a garanta respectarea drepturilor lucrătorilor migranți fără statut legal;

29. subliniază demersurile cruciale întreprinse de partenerii sociali, societatea civilă și 
autoritățile locale și regionale și de organizațiile de voluntari în ceea ce privește 
sprijinirea autonomizării și integrării migranților din afara UE în forța de muncă și 
furnizarea de informații pentru lucrătorii migranți, în special cu privire la drepturile și 
îndatoririle lor și la protecția la care au dreptul; solicită, de asemenea, implicarea 
deplină a acestor părți interesate în procesul de elaborare a politicilor;

30. consideră că este important să se asigure resortisanților din țările terțe și autorităților 
naționale o formare adecvată în legătură cu legislația privind ocuparea forței de muncă, 
drepturile și îndatoririle, astfel încât să se garanteze că migranții nu sunt exploatați prin 
practici de muncă nedeclarată și alte forme de exploatare gravă prin muncă sau 
discriminare la locul de muncă;

31. subliniază că condițiile de pe piața muncii din țările-gazdă reprezintă unul dintre factorii 
determinanți pentru asigurarea unei integrări sustenabile și reușite a resortisanților 
țărilor terțe; este conștient de faptul că aceste persoane sunt diferite din punctul de 
vedere al vârstei, competențelor, cunoștințelor și mediului din care provin; subliniază că 
rata șomajului din UE, în special a șomajului în rândul tinerilor și a șomajului pe termen 
lung, se situează în continuare la niveluri alarmante în unele țări și regiuni, iar Comisia 
și statele membre ar trebui să continue să acorde prioritate politicilor și investițiilor care 
vizează crearea de locuri de muncă de calitate pentru ansamblul societății, cu un accent 
deosebit pe persoanele cele mai vulnerabile, indiferent de situația în care se află acestea 
și de locul lor de naștere; reamintește că acțiunile destinate creării de locuri de muncă de 
calitate pentru toți promovează piețe active ale forței de muncă și creșterea economică, 
având un impact pozitiv asupra PIB-ului național;

32. constată că resortisanții țărilor terțe pot fi detașați dintr-o țară terță direct într-un stat 
membru al UE sau pot obține un permis de muncă într-un stat membru înaintea detașării 
lor într-un alt stat membru; subliniază că atunci când resortisanți ai țărilor terțe sunt 
detașați dintr-un stat membru în alt stat membru, statul membru gazdă nu are 
posibilitatea de a stabili numărul și identitatea resortisanților țărilor terțe care lucrează 
pe teritoriul său; subliniază în continuare că acești lucrători resortisanți ai țărilor terțe 
detașați se află adesea într-o poziție vulnerabilă, deoarece permisul lor de ședere este 
legat de contractul de muncă și, prin urmare, depind de angajator în ceea ce privește 
permisul respectiv; subliniază necesitatea de a întări cooperarea și schimbul de 
informații între statele membre, în special în ceea ce privește mobilitatea în interiorul 
UE a resortisanților țărilor terțe; subliniază că creșterea numărului de lucrători 
resortisanți ai țărilor terțe detașați în UE nu este problematică în sine, ci creșterea 
îngrijorătoare a abuzurilor, exploatării și încălcărilor drepturilor lucrătorilor în legătură 
cu acest grup de lucrători deosebit de vulnerabil; îndeamnă Comisia și statele membre 
să își intensifice eforturile de combatere a exploatării și în legătură cu lucrătorii 
resortisanți ai țărilor terțe detașați și remarcă faptul că aceste abuzuri pot include 
subcontractarea fictivă, agențiile de muncă temporară, societăți de tip „cutie poștală”, 
aranjamente independente fictive, detașare fictivă și nedeclararea lucrătorilor detașați; 
subliniază importanța ELA în coordonarea și oferirea de sprijin în această privință și 
subliniază nevoia de a oferi informații relevante privind drepturile lucrătorilor și 
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obligațiile angajatorilor în ceea ce privește lucrătorii resortisanți ai unor țări terțe aflați 
în UE; reamintește că funcția ELA este coordonarea și sprijinirea de inspecții concertate 
și comune în legătură cu detașarea și munca nedeclarată și că această funcție îi vizează 
și pe lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe;

33. atrage atenția asupra problemei persoanelor care au locuri de muncă pentru care sunt 
supracalificate; subliniază nevoia de a îmbunătăți sistemul existent de recunoaștere a 
calificărilor profesionale între statele membre, în condițiile în care recunoașterea 
calificărilor obținute în alt stat rămâne un obstacol important pentru corelarea dintre 
cererea și oferta de muncă, ceea ce obstrucționează mobilitatea, și observă că aceasta 
constituie o condiție pentru facilitarea mobilității muncii; solicită, așadar, consolidarea 
Cadrului european al calificărilor pentru recunoașterea adecvată a abilităților, 
competențelor și calificărilor obținute în afara Europei; solicită, în plus, statelor membre 
să recunoască, să valideze și să certifice abilitățile existente, competențele formale și 
nonformale, talentele și know-how-ul migranților din țări terțe în situație legală; 
subliniază importanța garantării pentru toți resortisanții țărilor terțe și, în special, pentru 
fete și femei, tineri și persoanele din medii dezavantajate, a accesului la educație 
formală, informală și nonformală și la formare de calitate pe tot parcursul vieții; 
subliniază nevoia de sprijin continuu pentru învățarea pe tot parcursul vieții atât pentru 
cetățenii UE, cât și pentru resortisanții țărilor terțe cu reședința în Uniunea Europeană 
pentru a încuraja dobândirea de competențe căutate pe piața muncii și de aceea invită 
Comisia să încurajeze finanțarea de proiecte de parteneriate pentru abilități axate pe 
migrația pentru muncă și incluziune sub umbrela Fondului social european Plus (FSE+) 
și a Fondului pentru azil, migrație și integrare; solicită Comisiei și statelor membre să 
își intensifice eforturile de a păstra studenții străini după absolvirea studiilor la 
universități din UE; subliniază că acordarea, pentru absolvenți, a accesului la mobilitate 
în interiorul UE și la vize valabile pentru cei aflați în căutare de locuri de muncă ar 
putea spori atractivitatea UE în ansamblu; reamintește importanța utilizării fondurilor 
pentru integrare pentru măsuri reale de integrare și faptul că obiectivul integrării 
resortisanților țărilor terțe pe piața forței de muncă trebuie să se reflecte în importanța 
mai mare acordată FSE+; subliniază că acestui fond i-au fost alocate sume insuficiente, 
recunoscând totodată problemele majore și numărul de inițiative-cheie care urmează să 
fie finanțate de fond, și solicită investiții și resurse suplimentare;

34. reamintește standardele de protecție pentru resortisanții țărilor terțe prevăzute în 
Directiva privind lucrătorii sezonieri; subliniază nevoia de a îmbunătăți monitorizarea 
condițiilor de muncă; solicită Comisiei și statelor membre să protejeze lucrătorii 
sezonieri care sunt esențiali pentru sectoare economice strategice din UE, precum și să 
stabilească norme clare în ceea ce privește drepturile lor și subliniază că acestora ar 
trebui să li se garanteze tratament și protecție egale cu cele oferite lucrătorilor locali; 
invită Comisia să ia măsuri urgente în legătură cu situația generală a condițiilor de 
muncă, de sănătate și de siguranță ale lucrătorilor detașați resortisanți ai unor țări terțe și 
ale lucrătorilor sezonieri, inclusiv rolul agențiilor de muncă temporară, al agențiilor de 
recrutare, al altor intermediari și al subcontractanților și să identifice lacunele în 
protecția acestora și eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent, cum ar fi 
cadrul legislativ privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, Directiva privind 
lucrătorii sezonieri și Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă 
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temporară17, precum și reziliența în condiții de pandemie; subliniază că învățămintele 
desprinse nu sunt valabile doar pentru criza provocată de pandemia de COVID-19, ci 
trebuie și să consolideze elaborarea de politici pe bază de date concrete, pentru a 
remedia deficiențele legislației UE și ale legislațiilor naționale în perioade de criză și în 
condiții normale.

17 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca 
prin agent de muncă temporară, JO L 327, 5.12.2008, p. 9.
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