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Sumar executiv 
Acest studiu prezintă un rezumat al constatărilor și recomandărilor ca rezultat al 

Proiectului intitulat "Costuri și beneficii ale mobilității forței de muncă între statele 

membre UE și țările Parteneriatului Estic" pentru Comisia Europeană (Contract nr 

2011/270-312, procedura de licitație EuropeAid/130215/C/SER/multi). Proiectul a 

realizat 11 studii de țară (pentru cele șase țări ale Parteneriatului estic și pentru cinci țări 

gazdă din UE: Marea Britanie, Spania, Italia, Polonia, Germania), și două rapoarte 

generale: "Migrația forței de muncă din țările Parteneriatului estic: Evoluția și opțiuni 

de politici pentru rezultate mai bune" (Barbone, Bonch-Osmolovskiy și Luecke 2013) și 

"Migrația forței de muncă din țările Parteneriatului Estic în UE: Evaluarea costurilor și 

beneficiilor și propuneri pentru satisfacera mai bună a cerințelor pieței muncii" 

(Kahanec, Zimmermann, Kurekova și Biavaschi 2013). 

 

În această lucrare finală, vom rezuma în mod prioritar argumente privind costurile și 

beneficiile migrației, în special pentru țările Parteneriatului estic și țările UE. Am 

constatat faptul că (i) balanța dintre costuri și beneficii este pozitiv atât pentru țările 

emițătoare, cît și pentru cele gazdă, (ii) costurile pot fi reduse, iar beneficiile mărite, 

prin aplicarea unor politici adecvate care să faciliteze mobilitatea și integrarea 

migranților și a familiilor acestora, și care să contribuie la gestionarea consecințelor 

economice ale fluxurilor considerabile de remitențe; (iii) migranții la muncă din țările 

Parteneriatului estic ar putea ajuta statele membre ale Uniunii Europene să acopere 

golurile de competențe la toate nivelurile pentru perioada imediat următoare, deoarece 

în Europa se intensificâ fenomenul tranziției demografice. 

Ca urmare a analizei și rezultatelor acestui proiect, se propune o liberalizare graduală a 

mobilității între Uniunea Europeană și țările Parteneriatului estic, ca cea mai optima 

alternativă de politici. Cîteva inițiative posibile care se propun pentru a facilita obținerea 

rezultatelor mai bune ale mobilității includ: 

 

Pentru țările Parteneriatului Estic: 

 

 Atribuirea unui obiectiv privind migrația în toate politicile publice, ce afectează 

migrația și impactul acesteia, prin includerea explicită a aspectelor migrației în 

strategiile naționale, precum și în planurilor de acțiuni sectoriale. 

 O coordonare mai bună la nivel de instituții, adoptarea unei viziuni strategice 

pentru migrația forței de muncă, și eventual desemnarea unei singure instituții la 

nivel național pentru a coordona și facilita implementarea strategiilor în 

domeniilor migrației forței de muncă. 



 Deoarece statele membre UE adoptă legislație natională care pune în aplicare 

Directiva UE privind procedura de solicitare a unui permis unic, țările 

Parteneriatului Estic ar trebui să tindă să negocieze acorduri suplimentare pentru 

a oferi posibilitate integră sau completă a migranților non-UE să obțină permise 

in vederea șederii și ocupării unui loc de muncă prin  procedura unică de 

solicitare a permisului  și să obțină acces mai bun la rețelele de protecție socială 

ale țărilor, inclusiv garanții sociale. 

 Măsuri de sporire a rolului diasporei în promovarea investițiilor și dezvoltării, 

atît din punct de vedere al politicilor (un mediu de afaceri mai favorabil), cît și 

din punct de vedere al cooperării organizaționale cu guvernul (prin promovarea 

vocii și acordării suportului diasporei în contextul aspectelor de interes național). 

 

Pentru UE și statele sale membre: 

 

 Adoptarea unui regim de călătorie fără vize; 

 Implicarea accelerata a țărilor Parteneriatului estic prin intermediul 

instrumentelor de mobilitate la nivel European in tratate bilaterale și 

multilaterale, acoperind o aplicare mai cuprinzătoare a Directivei privind Cartea 

Albastră, liberalizarea și facilitarea permisului de muncă, programe pentru 

profesii și sectoare specifice, precum și simplificarea și transparența sporită a 

procedurilor de imigrare. 

 Intensificarea politicilor complementare de integrare migranților, inclusiv 

transferul  de competențe, recunoașterea drepturilor sociale, reducerea lacunelor 

informaționale, orientarea opiniei publice și implicarea actorilor relevanți. 

 


