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Obiective comune: Migrația 

Fisier video https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/economy/common-goals-migration 

Criza refugiaților scoate în evidență opinii diferite privind migrația între statele membre. Uniunea 
Europeană lucrează pentru a distribui în mod echitabil refugiați în toată Europa. Migrația este 
importantă pentru viitorul economic al UE. Întrebați-o pe imigranta mexicană Montserrat, care a venit 
din Mexic, pentru a lucra în Germania, prin programul Cărţii Albastre a UE. 

Transcriere: 

Răspunsul european la situația dificilă a refugiaților a zguduit UE din temelii, ridicând semne de 
întrebare privind valorile ei.Datorită poziției lor geografice la marginea exterioară a Uniunii, câteva 
țări din UE trebuie să se ocupe de cele mai multe valuri de cetăţeni. Dar, alte state membre au părut 
reticente în a arăta solidaritate. Îmbunătățirea acestei situații este prioritară pentru Uniunea 
Europeană în 2017. Acesta este motivul pentru care Parlamentul European face presiuni de a 
reforma Sistemul comun European de Azil pentru a îmbunătăți procesul de examinare a mii de 
cereri pentru protecție internă și pentru a defini standarde mai bune pentru primirea refugiaților în 
toată Europa. UE își propune să realizeze o distribuție mai echitabilă a solicitanților de azil între 
statele membre asigurând în același timp oamenii care au fugit războaie și conflicte că au dreptul la 
protecție internă. De asemenea, UE lucrează pentru a dezvolta norme mai coerente pentru a 
procesa cererile de azil și de a stabili standarde uniforme de recunoaştere a statutului și drepturilor 
refugiaților.Dar, migrația nu este doar o chestiune de a oferi refugiu pentru cei persecutați. De 
asemenea, ajută la asigurarea viitorului economic al UE. Conform celor mai recente cifre Statele 
membre ale UE se confruntă cu un deficit de muncă într-o serie de sectoare-cheie. Până în 2020, 
UE este prognozată să se confrunte cu un deficit de un milion de lucrători în sectorul sănătății, în 
timp ce 756 000 de posturi vacante rămân neocupate în domeniul tehnologiei informațiilor și de 
comunicare. Acesta este motivul pentru care unele ţări UE ca Germania utilizează din ce în ce mai 
mult Cartea Albastră adoptată de Parlamentul European în 2008. Între 2012 și 2014 Germania a 
emis 26 272 de astfel de permise de muncă și de ședere care să permită cetățenilor cu înaltă 
calificare din afara UE să accepte propuneri de locuri de muncă de la angajatori din UE. Montserrat 
este mexicană și locuiește în Germania. Ea a venit în UE în cadrul programului Cărţii Albastre. Am 
studiat ingineria, inginerie mecatronică, în Mexic. Și, în ultimul meu an de studii am decis că vreau 
să călătoresc în jurul lumii. Mă simt foarte norocoasă să fiu aici, adică, să am această șansă de 
îmbunătățire a calității vieții noastre, de îmbunătățire a abilităților noastre profesionale, de a fi într-o 
primă țară mondială. Sistemul de Carte Albastră reprezintă un pas în direcția cea bună, dar care 
poate fi îmbunătățit, iar euro-deputații caută modalități de actualizare a acesteia ca parte a unei 
reforme mai largi privind normele UE referitoare la migrație. 
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