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„O politică europeană cu adevărat unită în domeniul migrației înseamnă
de asemenea că trebuie să analizăm posibilitatea deschiderii unor canale
de migrație legale [...]. Dacă însă vor exista mai multe drumuri sigure și
controlate spre Europa, vom putea gestiona mai bine migrația și vom putea
reduce atractivitatea activității ilegale a traficanților de persoane.”
Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 9 septembrie 2015

Dezvoltarea unor căi organizate și legale pentru persoanele care au nevoie de protecție și crearea unor canale pentru migrația
forței de muncă a reprezentat o prioritate pentru Comisia Juncker încă de la început. Aceasta face parte integrantă din
abordarea globală a UE în materie de migrație și merge mână în mână cu o politică fermă privind combaterea fluxurilor de
migrație neregulamentară și asigurarea unei protecții sporite a frontierelor, simplificarea procedurilor de azil și proceduri de
returnare mai eficace.

Migrația legală: calea de urmat
O nouă carte albastră a UE – atragerea lucrătorilor cu înaltă calificare
În contextul îmbunătățirii în mod constant a economiei UE, se preconizează apariția în viitorul apropiat a unor deficitele de
forță de muncă în anumite sectoare de înaltă calificare, unele state membre fiind confruntate deja cu o creștere a numărului
de posturi vacante. În timp ce UE va continua să investească în activarea deplină, formarea și îmbunătățirea competențelor
forței de muncă din UE, este necesară o politică a UE strategică și proactivă în
Cărți albastre
domeniul migrației legale pentru a completa aceste eforturi și a contribui la o mai
ale UE emise
mare competitivitate a economiei UE. Acesta este motivul pentru care, în iunie
2016, Comisia a propus un sistem revizuit privind cartea albastră a UE pentru
(total la nivelul UE)
a facilita și face mai atractivă venirea lucrătorilor cu înaltă calificare și a familiilor
acestora în UE și pentru a se asigura că statele membre pot obține forța de muncă
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necesară, atunci când au nevoie.
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●● Comisia invită Consiliul să convină rapid asupra unei poziții care să aducă
o valoare adăugată actualului sistem privind cartea albastră în vederea
relansării negocierilor între Parlamentul European și Consiliu pentru a se
asigura că se poate ajunge la un acord ambițios și că noua carte albastră
a UE este adoptată înainte de alegerile pentru Parlamentul European din
mai 2019.

Relocarea – căi sigure pentru persoanele care au nevoie de protecție
Inițiativele UE în materie de relocare au demonstrat că
migrația nesigură și neregulamentară poate fi înlocuită cu
canalele legale și sigure de migrație pentru persoanele care
au nevoie de protecție internațională. Începând din 2015,
prin intermediul a două programe UE de relocare reușite,
peste 38 000 dintre persoanele cele mai vulnerabile și-au
găsit un adăpost în UE. În septembrie 2017, Comisia a lansat
un nou program de relocare, prin care statele membre
s-au angajat să relocheze peste 50 000 de persoane care
au nevoie de protecție – cel mai mare mecanism UE de
relocare până în prezent. În vederea coordonării eforturilor
europene pe termen lung, Comisia a propus instituirea unui
cadru de relocare al Uniunii ca parte a reformei generale
a sistemului de azil.

Mecanisme UE de realocare
50 000 de
persoane care
urmează să fie
realocate până în
octombrie 2019

24 800 de
persoane
realocate

13 200 de
persoane deja
realocate
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●● Statele membre trebuie să își intensifice
rapid eforturile de implementare a totalității
angajamentelor de 50 000 de locuri de relocare
până în octombrie 2019.
●● Parlamentul European și Consiliul ar trebui să ajungă
cât mai repede la un acord referitor la propunerea
Comisiei privind un cadru de relocare al Uniunii.

Mecanisme UE de
realocare
2015-2017

Noul mecanism UE de realocare
(Sept. 2017 - Oct. 2019)

Proiecte-pilot privind migrația legală – consolidarea cooperării cu țările africane
Migrația legală reprezintă un element important pentru consolidarea relațiilor reciproc avantajoase dintre UE și țările terțe,
iar aceasta ar trebui integrată pe deplin în politica externă a UE. Cooperarea consolidată și adaptată cu țările de origine și
de tranzit privind migrația legală va contribui la reducerea migrației neregulamentare și la eliminarea lacunelor în anumite
sectoare ale piețelor forței de muncă din statele membre, reprezentând totodată un stimulent pentru îmbunătățirea cooperării
în materie de gestionare a migrației în ansamblu, inclusiv cu privire la readmisie și returnare. Ca parte a strategiei sale de
a promova în mod activ dimensiunea externă a migrației legale, Comisia a luat inițiativa de a elabora, împreună cu statele
membre, o serie de proiecte-pilot cu țările africane pentru promovarea programelor de migrație legală în scopul ocupării forței
de muncă sau al efectuării de stagii.
ETAPELE URMĂTOARE
●● Comisia invită statele membre să se angajeze pe deplin și să coopereze cu privire la dezvoltarea unor proiecte-pilot cu
țările africane și cu alte țări din afara UE în viitor, primele proiecte urmând să fie lansate până la sfârșitul anului 2018.
Comisia va oferi sprijin în materie de finanțare și cooperare practică.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-92283-1
ISBN 978-92-79-92296-1

doi:10.2775/127924
doi:10.2775/170622

NA-03-18-139-RO-C
NA-03-18-139-RO-N

