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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la propunerea de 
directivă privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru 
ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016) 378 final].

Prin această propunere, Comisia îşi respectă angajamentul asumat în Orientările politice ale 
preşedintelui Juncker cu privire la remedierea deficienţelor Directivei privind cartea 
albastră a UE1 şi la sporirea eficacităţii acesteia în atragerea unui număr mai mare de 
lucrători cu înaltă calificare în UE. Propunerea de revizuire a cărţii albastre a UE este, de 
asemenea, una dintre acţiunile-cheie prevăzute în Agenda europeană privind migraţia2.

UE se află în concurenţă cu un număr tot mai mare de ţări de destinaţie pentru aceeaşi 
rezervă globală de talente. în prezent, numărul total de autorizaţii eliberate de statele 
membre pentru lucrătorii cu înaltă calificare - fie că este vorba de permise naţionale sau de 
cartea albastră a UE - este redus în comparaţie cu alte economii dezvoltate, în timp ce 
sondajele efectuate în rândul potenţialilor migranţi cu înaltă calificare arată că rata de 
atractivitate a UE este ridicată.

Prin urmare, această propunere urmăreşte ca UE să devină mai competitivă în atragerea 
lucrătorilor cu înaltă calificare din întreaga lume prin intermediul unui sistem unic, 
transparent, flexibil şi simplificat destinat acestora. Acest sistem ar contribui, de asemenea, 
la soluţionarea penuriei de forţă de muncă şi de personal calificat în UE, precum şi la 
consolidarea competitivităţii globale a UE şi a creşterii economice în UE.

Propunerea completează eforturile legate de îmbunătăţirea competenţelor forţei de muncă, 
eforturi care sunt deja în curs de desfăşurare în statele membre, şi conţine măsuri de 
siguranţă pentru statele membre privind reglementarea numărului de resortisanţi ai ţărilor 
terţe admişi pe teritoriul acestora.

1 JO L 155,18.6.2009, p. 17-29.
2 COM(2015) 240 final.



Comisia salută sprijinul general exprimat de Senat pentru obiectivele propunerii şi măsurile 
alese pentru atingerea acestora. De asemenea, Comisia ia notă de recomandările formulate 
de Senat cu privire la necesitatea unei examinări aprofundate din perspectiva eventualelor 
consecinţe ale propunerii asupra pieţelor naţionale ale forţei de muncă şi a oportunităţilor 
pe piaţa muncii pentru cetăţenii UE.

Precizările de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care în 
prezent face obiectul procesului legislativ în care sunt implicate atât Parlamentul European, 
cât şi Consiliul.

Comisia este în continuare încrezătoare că se va ajunge în scurt timp la un acord între
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