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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind migrația legală și legislația
(2020/2255(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
45,

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 5, 10, 12 și 
16,

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, în special articolul 2 din Protocolul 4,

– având în vedere acquis-ul Uniunii în domeniul migrației legale elaborat în perioada 
2003-2021, care reglementează condițiile de intrare și de ședere și drepturile 
resortisanților țărilor terțe care lucrează în UE, care include:

– Directiva (UE) a Parlamentului European și al Consiliului din ... 2021 privind 
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor 
locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE a 
Consiliului*,

– Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 
11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe 
pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de 
schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair†,

– 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‡,

– Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul 
unui transfer în cadrul aceleiași companii§,

* JO L ..., ....2021, p. .... [2016/0176 COD]
† JO L 132, 21.5.2016, p. 21.
‡ JO L 94, 28.3.2014, p. 375.
§ JO L 157, 27.5.2014, p. 1.
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– Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic 
pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe 
teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările 
terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru**,

– 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††

– având în vedere Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 
privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung‡‡,

– având în vedere Directiva 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei§§,

– având în vedere Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție 
internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile 
pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate***,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/589 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței 
de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună 
a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) 
nr. 1296/2013†††,

– având în Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 
20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a 
Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344‡‡‡,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 24 iunie 2021 privind COVID-19 
și migrația, în special nr. 12,

– având în vedere Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al UE, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 29 martie 2019 intitulat 
„Verificarea adecvării legislației UE privind migrația legală” („Verificarea adecvării”),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 13 mai 2015, intitulată „O Agendă 

** JO L 343, 23.12.2011, p. 1.
†† JO L 168, 30.6.2009, p. 24.
‡‡ JO L 16, 23.1.2004, p. 44.
§§ JO L 251, 3.10.2003, p. 12.
*** JO L 337, 20.12.2011, p. 9.
††† JO L 107, 22.4.2016, p. 1.
‡‡‡ JO L 186, 11.7.2019, p. 21.



PR\1236034RO.docx 5/17 PE696.231v01-00

RO

europeană privind migrația”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 noiembrie 2020 intitulată „Plan de 
acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016, intitulată „Posibilități de 
reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de 
migrație”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2018, intitulată 
„Îmbunătățirea căilor legale către Europa: o parte indispensabilă a unei politici 
echilibrate și cuprinzătoare în domeniul migrației”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 23 septembrie 2020 intitulată „Un nou Pact 
privind migrația și azilul” (COM(2020)0609),

– având în vedere planul de acțiune și declarația politică adoptate în cadrul reuniunii la 
nivel înalt dintre UE și Africa pe tema migrației, desfășurată la Valetta la 11-12 
noiembrie 2015, în special părțile acestora tratând probleme de migrație și mobilitate, 

– având în vedere comunicatul de presă al Comisiei din 11 iunie 2021 intitulat 
„Parteneriate pentru talente: Comisia lansează o nouă inițiativă pentru a diminua 
deficitul de personal calificat din UE și pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de 
migrație cu țările partenere”,

– având în vedere studiul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei din 23 aprilie 2020, 
intitulat „Lucrătorii esențiali imigranți: contribuția lor la reacția Europei la pandemia de 
COVID-19” și raportul său tehnic din 19 mai 2020, intitulat „O forță de muncă 
vulnerabilă: lucrătorii migranți în timpul pandemiei de COVID-19”,

– având în vedere rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și 
la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE§§§,

– având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la protecția europeană a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19****,

– având în vedere rezoluția sa din 20 mai 2021 referitoare la noi căi de migrație legală a 
forței de muncă, bazată pe un raport din proprie inițiativă al Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne††††,

– având în vedere studiul Departamentului tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri 
constituționale al Direcției Generale Politici Interne din septembrie 2015, intitulat 
„Explorarea unor noi căi legislative pentru migrația forței de muncă către Uniunea 
Europeană”,

– având în vedere studiul Departamentului tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri 
constituționale al Direcției Generale Politici Interne din octombrie 2015, intitulat 

§§§ JO C 58, 15.2.2018, p. 9.
**** Texte adoptate, P9_TA(2020)0176.
†††† Texte adoptate, P9_TA(2021)0260.
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„Cooperarea UE cu țările terțe în domeniul migrației”,

– având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din martie 
2019 intitulat „Costul non-Europei în domeniul migrației legale”,

– având în vedere viitorul studiu realizat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului 
European, intitulat „Evaluarea valorii adăugate europene a politicii și legislației privind 
migrația legală”,

– având în vedere studiile Rețelei europene de migrație,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 13,

– având în vedere Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în 
condiții de siguranță și de ordine din 19 decembrie 2018,

– având în vedere standardele internaționale de muncă privind migrația forței de muncă 
adoptate de Conferința Internațională a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii,

– având în vedere Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor 
lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora, adoptată de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite la 18 decembrie 1990, 

– având în vedere studiile privind migrația legală ale Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică,

– având în vedere activitatea și rapoartele Raportorului Special al ONU privind drepturile 
omului în cazul migranților,

– având în vedere studiul Centrului pentru Dezvoltare Mondială din 15 iulie 2019, 
intitulat „Maximising the Shared Benefits of Legal Migration Pathways: Lessons from 
Germany’s Skills Partnerships” (Maximizarea avantajelor comune ale căilor legale de 
migrație: concluzii în urma parteneriatelor pentru competențe ale Germaniei),

– având în vedere articolele 47 și 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-
0000/2021),

1. consideră că, pentru a face față provocărilor demografice, Uniunea are nevoie de 
lucrători din țările terțe de toate nivelurile de calificare, pentru a-și crește 
competitivitatea economică și influența globală ca promotoare a democrației, 
incluziunii, drepturilor omului, liberului schimb de bunuri și servicii și statului de drept, 
precum și ca lider în lupta împotriva schimbărilor climatice;

2. solicită Comisiei să prezinte, până la 31 ianuarie 2022, în temeiul articolului 79 
alineatul (2), în special literele (a) și (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, o propunere de act care să funcționeze ca pachet de propuneri pentru a 
facilita și a promova intrarea și mobilitatea în Uniune a resortisanților țărilor terțe care 
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migrează legal și care solicită un loc de muncă, precum și pentru a reduce birocrația și a 
promova egalitatea de tratament, urmând recomandările din anexă;

3. consideră că crearea unei rezerve de talente la nivelul Uniunii pentru resortisanții țărilor 
terțe care doresc să solicite un loc de muncă în vederea migrării legale către un stat 
membru, precum și pentru ca angajatorii să caute potențiali angajați în țări terțe, ar fi un 
instrument esențial pentru atingerea scopului actului propus și invită Comisia să includă 
crearea unei astfel de rezerve de talente în propunerea sa;

4. susține declarația Comisiei din comunicarea sa din 23 septembrie 2020 referitoare la un 
nou Pact privind migrația și azilul, referitoare la consolidarea mobilității pe termen scurt 
ca o completare a căilor legale, în special în scopul cercetării sau al studiilor, pentru a 
îmbunătăți cooperarea în amonte cu țările terțe, de exemplu pentru a opri fluxurile de 
migrație nereglementară, și solicită Comisiei să exploreze în continuare această direcție;

5. salută Directiva (UE) 2021/...‡‡‡‡ , dar consideră că acest lucru este insuficient, întrucât 
piețele forței de muncă din Uniune au nevoie și de lucrători cu nivel scăzut sau mediu 
de calificare; invită, prin urmare, Comisia să includă în propunerea sa un sistem de 
admisie pentru lucrătorii cu un nivel scăzut sau mediu de calificare din țările terțe, 
inclusiv crearea unui cadru pentru validarea și recunoașterea competențelor și 
calificărilor acestora, pe baza unor criterii obiective și uniforme;

6. consideră că Uniunea are nevoie de mai mulți lucrători independenți și antreprenori 
pentru a rămâne competitivă; invită Comisia să includă în propunerea sa un sistem de 
admisie pentru intrarea și șederea persoanelor care desfășoară activități independente și 
a antreprenorilor, în special a celor care înființează întreprinderi mici și mijlocii și 
startup-uri, pe baza unor criterii obiective și uniforme;

7. solicită Comisiei să includă în propunerea sa un cadru pentru parteneriatele pentru 
talente între statele membre și țările terțe, adaptat situației din fiecare țară terță în cauză, 
care ar trebui să includă programe de formare profesională bazate pe competențe, în 
special teste de aptitudini, observarea la locul de muncă și simulări, și la care statele 
membre ar putea adera în mod facultativ; invită Comisia să se asigure că acest cadru 
permite Parlamentului să-și exercite pe deplin rolul de control și evaluare;

8. ia act de faptul că obiectivul Directivei 2011/98/UE de a simplifica și a armoniza 
normele privind permisele aplicabile în prezent în statele membre nu a fost îndeplinit 
integral, unele dispoziții fiind aplicate diferit pe teritoriul Uniunii; solicită Comisiei să 
ia măsurile necesare pentru a se asigura că statele membre transpun integral directiva 
respectivă; consideră, de asemenea, că directiva ar trebui modificată pentru a permite 
depunerea cererilor de permis unic atât dintr-un stat membru, cât și dintr-o țară terță și, 
pentru a simplifica și armoniza mai mult normele, ar trebui să reglementeze clar 
procedura de obținere a unei vize de intrare, astfel încât solicitanții să nu fie nevoiți să 
prezinte de două ori documentele necesare pentru obținerea unui permis unic și invită 
Comisia să includă aceste modificări în propunerea sa;

9. solicită Comisiei să includă în propunerea sa crearea unei rețele transnaționale de 
servicii de consiliere, care să fie gestionată de Comisie, pentru lucrătorii din țările terțe 

‡‡‡‡ A se introduce numărul JO - 2016/0176 COD.
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care migrează legal, fiecare stat membru desemnând o autoritate principală care să 
prelucreze cererile și să coordoneze consilierea și informațiile furnizate resortisanților 
țărilor terțe care solicită un loc de muncă în Uniune; insistă asupra faptului că 
autoritățile principale ar trebui să fie responsabile pentru schimbul de informații între 
statele membre cu privire la lucrătorii din țările terțe și ar trebui să acționeze ca puncte 
de contact pentru rezerva de talente; solicită ca autoritățile principale să fie, de 
asemenea, responsabile de strânsa coordonare între ele în ceea ce privește cererile 
depuse pentru un permis unic de ședere și de muncă în conformitate cu Directiva 
2011/98/UE, pentru a cererile duble;

10. invită Comisia să includă în propunerea sa o modificare a Directivei 2014/36/UE, 
pentru a permite titularilor de permise de muncă în temeiul directivei respective o 
perioadă de trei luni pentru a căuta un nou loc de muncă după ce și-au părăsit 
angajatorul anterior fără a li se revoca permisul de muncă;

11. solicită Comisiei să includă în propunerea sa o modificare a Directivei 2009/52/CE, 
adaptând domeniul său de aplicare pentru a include resortisanții țărilor terțe exploatați 
aflați în situație de ședere legală care lucrează în Uniune;

12. consideră că Directiva 2003/109/CE ar trebui modificată pentru a permite resortisanților 
țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung ai unui stat membru să aibă reședința 
permanentă într-un alt stat membru din ziua eliberării permisului lor, în condiții similare 
celor aplicabile cetățenilor Uniunii, precum și pentru a reduce numărul de ani de ședere 
necesari pentru a obține statutul de rezident pe termen lung în Uniune de la cinci la trei 
ani; invită Comisia să includă aceste modificări în propunerea sa;

13. consideră că este necesară o finanțare suficientă pentru propunerile prezentate în 
prezentul raport, precum și că implicațiile financiare ale propunerii solicitate ar trebui să 
fie acoperite de alocarea bugetară corespunzătoare a Uniunii;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
rezoluție, precum și recomandările care o însoțesc.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE:
RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Recomandarea 1 (privind crearea unei rezerve de talente la nivelul Uniunii pentru 
resortisanții țărilor terțe care migrează legal)

– Parlamentul European consideră că actul legislativ care urmează să fie adoptat ar trebui 
să stabilească o rezervă de talente la nivelul Uniunii pentru resortisanții țărilor terțe care 
doresc să solicite un loc de muncă și să migreze legal într-un stat membru, precum și 
pentru angajatorii cu sediul în Uniune, care să poată căuta potențiali angajați în țări 
terțe; de asemenea, ar trebui să faciliteze admisia și libera circulație a lucrătorilor din 
țările terțe. Parlamentul European consideră că o astfel de rezervă de talente la nivelul 
Uniunii ar trebui să creeze sinergii cu cadrul existent; prin urmare, actul legislativ ar 
trebui să modifice Regulamentul (UE) 2016/589 pentru a extinde domeniul de aplicare 
actual al portalului EURES, creat prin regulamentul respectiv; 

– Rezerva de talente, astfel cum a fost instituită prin actul legislativ, ar permite 
resortisanților țărilor terțe să-și exprime interesul și să solicite un loc de muncă, 
permițând în același timp angajatorilor să caute potențiali angajați. Resortisanții țărilor 
terțe ar putea solicita un loc de muncă acolo unde există un deficit pe piețele naționale 
ale forței de muncă din statele membre, după ce au trecut printr-un proces de solicitare 
și de examinare prealabilă. Rezerva de talente ar servi drept instrument opțional, pe care 
statele membre l-ar putea utiliza pentru a răspunde cererii și deficitelor de pe piețele 
forței de muncă care nu pot fi soluționate prin forța de muncă națională. Rezerva de 
talente ar trebui completată de o coordonare mai bună între autoritățile naționale 
participante și ar trebui să țină seama de particularitățile naționale și de diferitele cerințe 
ale piețelor naționale ale forței de muncă. În acest spirit, Rețeaua transnațională de 
servicii de consiliere la nivelul Uniunii, menționată în recomandarea 5, ar trebui să 
faciliteze funcționarea rezervei de talente și să servească drept punct de contact pentru 
rezerva de talente în statul membru în cauză.

Recomandarea 2 (privind un sistem de admisie pentru lucrătorii cu un nivel scăzut sau 
mediu de calificare din țările terțe)

– Este imperios necesar ca Uniunea să-și crească atractivitatea pentru toți lucrătorii 
calificați din țările terțe, nu numai pentru lucrătorii cu înaltă calificare. Odată cu 
revizuirea Directivei (UE) [cartea albastră a UE], Uniunea a luat măsuri suplimentare 
pentru a atinge acest obiectiv în cazul lucrătorilor cu înaltă calificare din țările terțe. Cu 
toate acestea, este imperativ să se atingă acest obiectiv pentru lucrătorii cu un nivel 
scăzut sau mediu de calificare din țările terțe, pentru a ocupa posturile vacante și a 
îmbunătăți corelarea cererii și ofertei pe piețele forței de muncă din statele membre, 
crescând competitivitatea economică a Uniunii.

– Pentru a aborda corespunzător această chestiune, Parlamentul European invită Comisia 
ca, în actul legislativ care urmează să fie adoptat, să includă dispoziții privind instituirea 
unui sistem de admisie care să prevadă condiții de intrare și de ședere pentru lucrătorii 
cu nivel scăzut sau mediu de calificare din țările terțe. Sistemul ar trebui să includă 
crearea unui cadru prin care lucrătorii din țările terțe să poată beneficia de recunoașterea 
și validarea corespunzătoare a competențelor și calificărilor lor, pentru a fi utilizați pe 
piețele forței de muncă din statele membre.
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Recomandarea 3 (privind un sistem de admisie pentru antreprenori și lucrătorii 
independenți)

– Până acum, permisele de muncă erau eliberate numai în cazul în care resortisantul țării 
terțe avea deja un contract de muncă sau o ofertă fermă de angajare. Cu toate acestea, 
Parlamentul European este de părere că baza pentru eliberarea permiselor de muncă ar 
putea fi îmbunătățită și dezvoltată. Pe aceeași linie, Comisia a afirmat că obiectivul său 
este de a încuraja mai mulți oameni să devină antreprenori, îmbunătățind astfel 
performanța economică a Europei1. Resortisanții țărilor terțe care lucrează ca 
antreprenori sau ca lucrători independenți ar putea să se confrunte cu faptul că mediul 
din țara lor de origine nu este favorabil pentru începerea afacerilor sau pentru eforturile 
lor de antreprenori. Prin intermediul unui sistem de admitere la nivelul Uniunii, acestor 
resortisanți ai țărilor terțe li s-ar putea oferi posibilitatea de a migra legal către Uniune și 
de a se stabili și a-și desfășura activitatea. 

– În acest scop, Parlamentul European consideră că actul legislativ care urmează să fie 
adoptat ar trebui să includă un sistem de admisie cu condiții de intrare și de ședere 
pentru lucrătorii independenți și pentru antreprenori, în special pentru resortisanții 
țărilor terțe care înființează întreprinderi mici și mijlocii și startup-uri. Definiția 
termenilor de „lucrător independent” și „antreprenor” ar trebui să se bazeze pe criterii 
obiective și uniforme, stabilite de Comisie. 

Recomandarea 4 (privind pregătirea unui cadru pentru parteneriatele pentru talente între 
statele membre și țările terțe)

– Parlamentul European invită Comisia să pregătească un cadru adaptat pentru 
parteneriatele pentru talente la care statele membre pot participa în mod voluntar și să-l 
includă în actul legislativ care urmează să fie adoptat. Aceste parteneriate ar urma să fie 
deschise lucrătorilor din țările terțe cu toate nivelurile de competențe, precum și 
studenților și absolvenților, și să fie un instrument eficient pentru ca statele membre să 
coreleze competențele lucrătorilor din țările terțe cu cerințele piețelor forței de muncă 
din statele membre, pe care forța de muncă națională nu le poate satisface. Scopul 
acestor parteneriate este de a adăuga un alt canal legal ca opțiune de mobilitate pentru 
resortisanții țărilor terțe care doresc să migreze în Uniune pentru a munci și de a rezolva 
problemele legate de deficitele și neconcordanțele de pe piața forței de muncă în 
întreaga Uniune. Punerea în practică a parteneriatelor s-ar baza pe o cooperare strânsă 
cu autoritățile naționale, cu instituțiile pieței forței de muncă și cu partenerii. Comisia ar 
trebui să se asigure că Parlamentul European este în măsură să examineze și să evalueze 
periodic funcționarea parteneriatelor, precum și să propună recomandări pentru 
îmbunătățirea funcționării generale a cadrului.

– O abordare consolidată și mai cuprinzătoare ar asigura cooperarea cu țările partenere și 
ar contribui la încurajarea unei mobilități internaționale reciproc avantajoase. Aceste 
parteneriate pentru talente ar trebui să fie favorabile incluziunii și să asigure o cooperare 
strânsă între instituțiile interesate, de exemplu ministerele naționale ale muncii și 
educației, angajatori, parteneri sociali și furnizorii de educație și formare. Cu toate 
acestea, este important ca statele membre să colaboreze îndeaproape cu aceste 
parteneriate pentru talente, ca sectorul privat, în special întreprinderile europene, și 
partenerii sociali să fie implicați, iar țările partenere să aibă un sentiment de apartenență 

1 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/start-up-procedures_en   

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/start-up-procedures_en
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la ele.

Recomandarea 5 (privind simplificarea Directivei 2011/98/UE)

– Parlamentul European consideră că procedurile referitoare la Directiva 2011/98/UE ar 
trebui să fie armonizate în continuare pentru ca directiva respectivă să fie pe deplin 
eficientă și, prin urmare, consideră că actul legislativ care urmează să fie adoptat ar 
trebui să modifice directiva respectivă pentru a permite depunerea cererilor de permis 
unic atât pe teritoriul unui stat membru, cât și dintr-o țară terță, implicând atât statele 
membre, cât și țările terțe într-un sistem care partajează informații privind cererile 
depuse și le coordonează. În plus, Parlamentul European solicită, printre altele, 
reglementarea clară și raționalizarea procedurii de solicitare a unei vize de intrare pentru 
ca solicitanții să nu fie nevoiți să prezinte de două ori documentele necesare pentru 
obținerea unui permis unic și solicită, de asemenea, Comisiei să propună modificări care 
să atenueze dificultățile cu care se confruntă resortisanții țărilor terțe care dețin permise 
de muncă atunci când își schimbă locul de muncă, pentru ca titularul permisului să nu 
fie prea dependent de angajator. 

Recomandarea 6 (privind crearea unei rețele transnaționale de servicii de consiliere la 
nivelul Uniunii pentru lucrătorii care migrează legal)

– Parlamentul European este de părere că este necesară cooperarea sistematică și 
colaborarea între autoritățile statelor membre și ale țărilor terțe pentru a consolida căile 
legale de migrație. Pentru a atinge acest obiectiv, Parlamentul European consideră că 
actul legislativ care urmează să fie adoptat ar trebui să instituie o rețea transnațională de 
servicii de consiliere, gestionată de Comisie, pentru lucrătorii din țările terțe, fiecare stat 
membru desemnând o autoritate principală care să coordoneze consilierea și 
informațiile furnizate resortisanților țărilor terțe care migrează legal și care solicită un 
loc de muncă în Uniune. Autoritățile din fiecare stat membru ar trebui, de asemenea, să 
fie responsabile de coordonarea strânsă între ele în ceea ce privește cererile depuse 
pentru un permis unic de ședere și de muncă în Uniune, în conformitate cu Directiva 
2011/98/UE, pentru a evita depunerea unor cereri duble. Rețeaua respectivă ar trebui, de 
asemenea, să țină seama de particularitățile naționale și de diferitele cerințe ale piețelor 
naționale ale forței de muncă. 

– În plus, fiecare stat membru ar trebui să aibă responsabilitatea de a solicita angajatorilor 
informații privind lucrătorii din țările terțe, cu respectarea deplină a legislației Uniunii 
în materie de protecție a datelor, pentru a permite resortisanților țărilor terțe să aibă 
legături cu autoritățile relevante și pentru a facilita consolidarea drepturilor egale ale 
lucrătorilor din țările terțe. Această rețea transnațională de servicii de consiliere ar trebui 
să faciliteze gestionarea rezervei de talente, așa cum se subliniază în recomandarea 1.

Recomandarea 7 (privind modificarea Directivei 2014/36/UE pentru a permite lucrătorilor 
sezonieri să schimbe angajatorul)

– Promovarea mobilității profesionale a resortisanților din țări terțe aflați în situație de 
ședere legală care lucrează într-un stat membru înseamnă, de asemenea, protejarea 
acestora împotriva exploatării. Numeroși resortisanți din țări terțe, în special 
resortisanții țărilor terțe cu un nivel scăzut de calificare, ezită să părăsească un angajator 
exploatator, deoarece acest lucru ar însemna că și-ar pierde permisul de muncă și 
dreptul de ședere în Uniune. Titularii unui permis de muncă eliberat în temeiul 
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Directivei 2014/36/UE sunt, în special, predispuși la acceptarea exploatării, având în 
vedere că tind să lucreze în sectoare care angajează în principal lucrători slab calificați. 

– Prin urmare, Parlamentul European consideră că actul legislativ care urmează să fie 
adoptat ar trebui să modifice Directiva 2014/36/UE pentru a acorda titularilor de 
permise de muncă în temeiul directivei respective o perioadă de trei luni pentru a-și 
căuta un nou loc de muncă după ce și-au părăsit locul de muncă anterior fără ca 
permisul să le fie revocat. Parlamentul European recomandă Comisiei să ia în 
considerare, în același timp, alte modificări adecvate ale directivei respective pentru a o 
actualiza și a fi în conformitate cu alte acte juridice mai recente ale Uniunii care se 
referă la migrația legală.

Recomandarea 8 (privind modificarea Directivei 2009/52/CE pentru a include resortisanții 
țărilor terțe aflați în situație de ședere legală)

– Directiva 2009/52/CE conține mai multe instrumente care pot fi utilizate pentru a 
sprijini resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care lucrează în 
Uniune. Cu toate acestea, faptul că vizează numai lucrătorii din țări terțe aflați în situație 
de ședere ilegală constituie o deficiență semnificativă. Deși lucrătorii din țări terțe aflați 
în situație de ședere legală beneficiază de un nivel mai ridicat de protecție, în principal 
în virtutea dreptului lor legal de ședere în Uniune, precum și prin alte mijloace, aceștia 
pot fi, de asemenea, exploatați și rămân mai vulnerabili decât cetățenii Uniunii. Prin 
urmare, Parlamentul European consideră că este necesar să se modifice Directiva 
2009/52/CE pentru ca aceasta să devină aplicabilă tuturor resortisanților țărilor terțe 
care lucrează în Uniune. 

Recomandarea 9 (privind necesitatea revizuirii Directivei 2003/109/CE) 

– Titularii de permise de ședere pe termen lung ale Uniunii se confruntă cu o serie de 
obstacole în exercitarea dreptului la circulație și ședere în alte state membre pentru a 
munci, a studia sau în alte scopuri. Aceasta deoarece condițiile de mobilitate pe care 
trebuie să le îndeplinească rezidenții UE pe termen lung ar putea fi similare cu condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească alți resortisanți ai țărilor terțe pentru o primă cerere. 
În 2017, în cele 25 state membre care aveau obligații în temeiul Directivei 
2003/109/CE, aproximativ 3,1 milioane de resortisanți din țări terțe aveau un permis de 
ședere pe termen lung al Uniunii. Acest lucru poate fi comparat cu aproximativ 7,1 
milioane de resortisanți din țări terțe care au un permis național de ședere pe termen 
lung. Prin urmare, se poate concluziona că resortisanții țărilor terțe nu utilizează 
suficient permisul de ședere pe termen lung al Uniunii, ceea ce înseamnă că mulți dintre 
ei nu beneficiază de drepturile conferite de statutul Uniunii, în pofida faptului că ar fi 
eligibili. Raportul privind punerea în aplicare a directivei respective indică faptul că 
majoritatea statelor membre nu au promovat în mod activ utilizarea permiselor de 
ședere pe termen lung ale Uniunii și, prin urmare, nu există „condiții de concurență 
echitabile” între sistemul legislativ al Uniunii și echivalentul național2. 

– Prin urmare, Parlamentul European consideră că actul legislativ care urmează să fie 
adoptat ar trebui să modifice Directiva 2003/109/CE pentru a permite resortisanților 
țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung într-un stat membru să aibă reședința 

2 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-directive-2003/109/ec-on-
the-status-of-long-term-foreign-residents 29/03/2019

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-directive-2003/109/ec-on-the-status-of-long-term-foreign-residents
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-directive-2003/109/ec-on-the-status-of-long-term-foreign-residents


PR\1236034RO.docx 13/17 PE696.231v01-00

RO

permanentă pe teritoriul unui alt stat membru din ziua în care permisul lor este eliberat 
în condiții similare celor aplicabile cetățenilor Uniunii. Parlamentul European 
recomandă Comisiei să ia în considerare, în același timp, alte modificări adecvate ale 
directivei respective pentru a o actualiza și a o aduce în conformitate cu alte acte 
juridice mai recente ale Uniunii care se referă la resortisanții țărilor terțe aflați în situație 
de ședere legală în Uniune. Parlamentul European solicită Comisiei să includă în 
propunerea sa cel puțin reducerea numărului de ani necesar pentru obținerea unui 
permis de ședere pe termen lung al Uniunii de la cinci la trei ani.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE LA EXPUNEREA DE MOTIVE

Având în vedere schimbările demografice în contextul îmbătrânirii și scăderii populației, UE 
trebuie să devină mai atractivă pentru lucrătorii din țările terțe cu nivel scăzut, mediu și înalt 
de calificare, pentru a soluționa deficitului din ce în ce mai mare de forță de muncă și de 
competențe pe piețele forței de muncă din statele membre ale UE și pentru a asigura 
prosperitatea și competitivitatea continuă. Deși acest lucru rămâne, în cea mai mare parte, de 
competența statelor membre, UE ar trebui să ofere un cadru larg pentru a permite o migrație 
ordonată și eficientă a forței de muncă și pentru ca migranții să nu fie forțați să utilizeze 
canalele de migrație ilegală. Pe de o parte, trebuie să se amelioreze căile legale către Uniunea 
Europeană și să se depășească dezavantajele generate de actualul mozaic asimetric de 
reglementări naționale, care implică adesea proceduri extrem de birocratice și, pe de altă 
parte, trebuie să se dezvolte căi legale, care ar trebui să contribuie la reducerea migrației 
ilegale. Aceasta din urmă tinde adesea să conducă la muncă nedeclarată și la exploatare prin 
muncă în UE. 

Atunci când migrația forței de muncă este bine concepută, umană și bine gestionată, bazată pe 
deficitul de pe piața forței de muncă, poate fi o sursă de prosperitate, inovare și creștere, atât 
pentru țările de origine, cât și pentru cele gazdă. În acest scop, UE și statele sale membre 
trebuie să dea dovadă de un angajament real în construirea de parteneriate sustenabile cu țările 
de origine și de tranzit, deschizând calea pentru cooperarea în ceea ce privește sistemele de 
corelare a persoanelor, competențelor și nevoilor de pe piața forței de muncă prin intermediul 
migrației legale. Dincolo de sprijinul financiar, aceste parteneriate nu pot avea o rețetă 
universală și trebuie să se întemeieze pe o cooperare politică și economică sustenabilă între 
parteneri egali, baza cooperării fiind responsabilitatea comună și respectarea drepturilor 
omului.

TEMEIUL JURIDIC AL PROPUNERII

În temeiul articolului 79 și al articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și al articolului 47 din Regulamentul de procedură, Parlamentul European are 
dreptul de a solicita Comisiei să prezinte propuneri adecvate pentru a adopta un nou act sau o 
modificare a unui act existent și, în acest sens, adoptă o rezoluție pe baza unui raport legislativ 
din proprie inițiativă elaborat de comisia competentă în conformitate cu articolul 54. Prin 
acest tip de raport, raportoarea ar dori să solicite Comisiei să ia măsuri suplimentare în ceea ce 
privește politica UE în domeniul migrației legale a forței de muncă, pe baza progreselor 
recente datorate Directivei revizuite privind cartea albastră, și să pună în aplicare propunerile 
sugerate în prezentul raport.

DISPOZIȚII DETALIATE ALE EXPUNERII DE MOTIVE

Separarea migrației legale a forței de muncă de noul pact al Comisiei privind azilul și 
migrația, deși este legată în mod intrinsec de o abordare cuprinzătoare privind migrația și 
azilul în UE, oferă legiuitorilor timpul necesar pentru a orienta și a exploata cadrul actual de 
care dispunem deja, pentru a eficientiza și a armoniza politica privind migrația legală a forței 
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de muncă. Pactul Comisiei din septembrie 20201 a anunțat o serie de noi inițiative pentru care 
raportoarea dorește să facă recomandări suplimentare.

În ultimii ani, a devenit evident faptul că rutele migranților nu sunt utilizate doar de 
persoanele aflate în pericol și care caută protecție internațională, ci și de migranții economici. 
Aceștia din urmă caută pur și simplu un loc de muncă și nu au nevoie de un refugiu. În același 
timp însă, ei exercită o presiune puternică asupra capacității statelor membre din prima linie 
de a gestiona fluxurile migratorii și de a le face față atunci când utilizează aceleași canale ca 
solicitanții de azil. Din acest motiv, raportoarea consideră că este necesar să se creeze mai 
multe căi legale de acces în Uniunea Europeană, pe care să le utilizeze lucrătorii migranți 
legali pentru a reduce presiunea asupra rutelor de migrație. În prezentul raport, raportoarea 
prezintă mai multe astfel de căi.

Actualul mozaic de norme și reglementări diferite face cadrul UE neclar și neatractiv atât 
pentru resortisanții țărilor terțe, cât și pentru angajatori și statele membre. Prin urmare, avem 
nevoie de o abordare coordonată, eficientă și mai armonizată a mozaicului legislativ existent, 
care este agravat de procedurile complexe și de lipsa uniformității în punerea lor în aplicare. 
Ignorarea migrației ilegale și dezvoltarea doar a unor sisteme naționale paralele nu vor fi 
benefice pentru UE pe termen lung. În plus, fragilitatea actuală a pieței îi face pe lucrătorii 
migranți prea dependenți de angajatorul lor în ceea ce privește permisul de ședere și/sau alte 
drepturi și mai susceptibili să accepte condiții de muncă precare și abuzive pentru a rămâne în 
UE. 

După cum s-a subliniat în raportul recent adoptat privind noile căi de migrare legală a forței 
de muncă, situația provocată de COVID-19 nu poate fi ignorată. Consecințele pandemiei îi 
pun adesea pe lucrătorii migranți în situații precare de angajare, în special pe lucrătorii 
sezonieri, care au condiții de muncă și de cazare precare. În același timp, este, de asemenea, 
imperativ să se sublinieze cât de vitali au fost lucrătorii migranți în furnizarea de servicii 
esențiale pe tot parcursul pandemiei, având în vedere cum au lucrat ca lucrători esențiali, cum 
ar fi cadrele medicale sau personalul dedicat curățeniei. Prin urmare, migrația legală a forței 
de muncă va fi foarte importantă pentru soluționarea problemelor viitoare și a perturbărilor 
societale. 

Cu toate că statele membre își păstrează dreptul de a stabili numărul de persoane provenind 
din țări terțe pe care le admit pe teritoriul lor pentru a căuta un loc de muncă, politica comună 
a UE în domeniul migrației forței de muncă trebuie să reflecte integrarea economiei UE și 
interdependența piețelor forței de muncă ale statelor membre. Un cadru îmbunătățit la nivelul 
UE ar oferi statelor membre și întreprinderilor cea mai bună poziție posibilă pentru a atrage 
talentele de care au nevoie. Contribuția migranților cu ședere legală la reducerea lacunelor în 
materie de competențe și intensificarea dinamismului pieței forței de muncă a UE a fost 
recunoscută în Agenda pentru competențe în Europa, recent actualizată.

Comisia a reînnoit recent Parteneriatul european pentru integrare cu partenerii sociali și 
economici, pentru a le oferi refugiaților oportunități de integrare pe piața europeană a forței de 
muncă și a adoptat, în ianuarie 2021, Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea 
pentru perioada 2021-2024. În prezent, trebuie să fie aprofundată această activitate pentru a 
asigura că tuturor li se oferă oportunități reale de a participa la economia și la societatea 
noastră. Raportoarea este de părere că lucrătorii migranți ar trebui să se bucure de drepturile 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0609 23.9.2020
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fundamentale, așa cum sunt consacrate în tratate, cum ar fi dreptul de a nu fi discriminați.

Deși reîntregirea familiei este un aspect important al migrației legale a forței de muncă, 
raportoarea este de părere că, în prezent, este mai fezabil din punct de vedere politic să se 
permită resortisanților țărilor terțe să migreze singuri într-un stat membru al UE pentru a 
munci și să își poată sprijini familia prin transferuri de bani, decât să creeze căi suplimentare 
pentru ca familiile lor să li se alăture în țara de destinație din cadrul UE.

Legislația UE servește drept set de instrumente pentru a îmbunătăți procedurile actuale. 
Instrumentele care reunesc potențiali angajați și angajatori, odată ce profilurile sunt demne de 
încredere și bine verificate în prealabil, ar trebui să fie corelate cu oportunitățile reale de 
migrație, deoarece chiar și cele mai sofisticate și mai fiabile instrumente internaționale de 
corelare a cererii și a ofertei de locuri de muncă nu au nicio valoare dacă nu sunt corelate cu 
oportunități reale. Necorelarea competențelor s-a dovedit foarte costisitoare pentru Uniunea 
Europeană. Potrivit unui comunicat de presă al Comitetului Economic și Social European din 
2018, economia europeană pierde peste 2 % din productivitate pe an din cauza necorelării 
competențelor2. Sistemele legislative actuale sunt insuficiente pentru a garanta că Uniunea 
Europeană rămâne competitivă pe termen scurt, mediu și lung, precum și pentru a satisface 
cerințele piețelor forței de muncă din statele membre. În plus, raportul afirmă că necorelarea 
vizează toate nivelurile de competențe — de la bucătari și șoferii de camioane până la medici 
și profesori. Îmbunătățirea corelării competențelor este esențială pentru a garanta că UE 
rămâne atractivă și devine mai atractivă la nivel mondial pentru lucrătorii migranți. 
Raportoarea crede că nu putem considera aceasta va veni de la sine; concurența pentru talente 
este acerbă la nivel mondial. Birocrația împovărătoare, lipsa unei abordări holistice și a 
voinței politice de a introduce reforme ample împiedică economiile statelor membre să își 
exploateze întregul potențial și să se redreseze în mod corespunzător în urma recesiunii 
economice provocate de pandemie. Dacă procesul de redresare economică a Uniunii 
Europene întârzie după pandemie, influența UE la nivel mondial ar putea, de asemenea, să 
scadă foarte mult. Acest lucru se întâmplă într-o perioadă în care rolul UE de promotor al 
democrației, incluziunii, drepturilor omului, pieței libere a bunurilor și serviciilor și al statului 
de drept și de lider în combaterea schimbărilor climatice este mai important ca oricând. 

În acest scop, este necesară și accelerarea recunoașterii reciproce a competențelor și 
calificărilor între țările terțe și UE, dar și în interiorul UE. Raportorul propune să se 
investească mai mult timp în dezvoltarea de parteneriate cu țările de origine pentru a spori 
mobilitatea și formarea ucenicilor, studenților și lucrătorilor și pentru a permite transferul 
competențelor dobândite între cele două economii, abordând deficitele specifice de forță de 
muncă de ambele părți. De exemplu, UE ar trebui să consolideze utilizarea programului 
Erasmus + și a formării profesionale pentru resortisanții țărilor terțe. Practicile puse în 
aplicare de state membre precum Germania, prin proiectul său GIZ, ar putea servi drept sursă 
de inspirație pentru un cadru legislativ al UE privind „parteneriatele pentru talente”. Proiectul 
le permite resortisanților țărilor terțe să aibă acces la piața muncii din Germania prin trei 
abordări: migrația pe baza calificărilor, formarea la destinație și formarea în țara origine3. În 
plus, raportoarea recomandă punerea în aplicare integrală a Directivei revizuite recent privind 
studenții și cercetătorii, pentru a facilita și a face mai atractivă venirea în UE și a promova 
circulația cunoștințelor prin deplasarea între statele membre, deoarece sfera și ambiția 

2 https://www.eesc.europa.eu/ro/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-
and-will-be-losing-even-more 24.7.2018
3 (https://www.cgdev.org/sites/default/files/maximizing-shared-benefits-legal-migration-pathways.pdf 7.2019)
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sistemelor existente ale UE de mobilitate (intra-UE și internațională) rămân foarte limitate. 

Potrivit Raportului din 2020 al Comisiei Europene privind impactul schimbărilor 
demografice, vârsta mediană a UE-27 crește de mai mulți ani și va continua să crească în 
același ritm timp de încă două decenii. Până în 2070, vârsta mediană ar putea ajunge la 49 de 
ani — cu aproximativ cinci ani mai mult decât acum. Prin urmare, numărul și ponderea 
persoanelor din grupele de vârstă mai înaintată cresc, de asemenea. În prezent, se estimează că 
aproximativ 20 % din populația Europei are peste 65 de ani. Până în 2070, această cifră poate 
fi de 30 %. În același timp, se estimează că va scădea populația în vârstă de muncă (între 20 și 
64 de ani). Deși, în 2019, ea reprezenta 59 % din întreaga populație, se estimează că aceasta 
va fi de aproximativ 51 % până în 20704. 

Raportul afirmă că, având în vedere îmbătrânirea populației europene, alături de o forță de 
muncă mai mică, este probabil ca presiunea asupra bugetelor publice să crească. Prin urmare, 
UE se va confrunta cu o provocare extraordinară în ceea ce privește finanțarea politicilor 
legate de îmbătrânirea populației. Pierderea productivității economice provocată de 
necorelarea competențelor pe piața forței de muncă va însemna o dificultate în plus pentru a 
face față acestei presiuni crescute asupra bugetelor publice. Pentru a rezolva aceste probleme 
în mod adecvat, raportoarea invită Comisia să prezinte un pachet cuprinzător de propuneri 
pentru a reduce birocrația și a realiza o mai mare armonizare a cadrului legislativ al migrației 
legale a forței de muncă, precum și să prezinte alte căi legale de acces în Uniunea Europeană 
și să ofere măsuri suplimentare pentru a preveni în continuare exploatarea prin muncă. 
Pachetul ar trebui să includă propunerile prezentate în acest raport legislativ din proprie 
inițiativă. Scopul pachetului ar fi promovarea competitivității economice a economiilor 
statelor membre, precum și soluționarea dificultăților demografice cu care se confruntă 
acestea.

În cadrul abordării cuprinzătoare a migrației și a mobilității, măsurile în materie de vize pot 
reprezenta un stimulent în cadrul dialogului cu țări terțe. Punerea în aplicare deplină a 
Codului de vize, recent revizuit, și eforturile suplimentare în ceea ce privește facilitarea 
acordării vizelor pentru țări terțe ar putea consolida coerența și ar trebui să încurajeze o 
mobilitate pe termen scurt de bună-credință, inclusiv schimburile de studenți.

Este nevoie să se îmbunătățească urgent cadrul legislativ al Uniunii Europene privind migrația 
legală a forței de muncă. Puterea economică merge mână în mână cu influența globală. Dacă 
Uniunea Europeană dorește să rămână influentă la nivel mondial după pandemie, va avea 
nevoie de migrația legală a forței de muncă pentru a ajuta economiile statelor membre să se 
redreseze și să devină mai puternice. Prin urmare, raportoarea invită Comisia să acționeze 
rapid în această privință.


