PLANUL MEU ÎN CINCI PAȘI CU PRIVIRE LA IMIGRARE:
Pe durata mandatului meu de președinte al Comisiei Europene
voi construi politica de imigrare a Europei pe cinci piloni:
1.
În primul rând, trebuie să punem în aplicare sistemul comun european de azil, adoptat în
iunie anul trecut, fără întârziere. Regulile nu sunt perfecte, iar noile reguli sunt în mod natural
rezultatul unui compromis. Cu toate acestea ele au avantajul de a fi capabile să pună capăt
definitiv "turismului de azil".
În prezent, unul și același solicitant de azil poate avea o șansă de 70-75% de a-i fi acordat azil
într-o țară a Uniunii Europene și mai puțin de 1%, cu aceleași motive, într-o altă țară. Este clar
unde solicitanții de azil vor merge prima dată, dar acest lucru nu este cu siguranță un criteriu
sustenabil pentru partajarea responsabilității între statele membre ale UE. Prin urmare avem
nevoie prompt de noile norme ale UE pentru a asigura solicitantului aceleași șanse de a-i fi
acordat azil, în oricare dintre statele membre.

2.
În al doilea rând, trebuie să intensificăm asistența practică oferită de Biroul European de
Sprijin pentru Azil, a cărui sarcină este de a sprijini statele membre aflate sub "presiuni
deosebite". Nu este o coincidență faptul că această nouă agenție a UE și personalul său de 70
angajați au sediul în Valletta. Ceea ce ne trebuie acum sunt evaluări mai detaliate a riscurilor
pentru a depista zonele cu probleme înainte ca acestea să devină supraîncărcate. De
asemenea, avem nevoie de training adaptat pentru ofițerii de azil în fiecare stat membru ce
păzește o frontieră externă. Avem nevoie de toate statele membre să colaboreze foarte strâns
cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, care își poate executa sarcinile numai în cazul în care
autoritățile naționale fac echipa cu acesta.

3.
În al treilea rând, avem nevoie să intensificăm cooperarea cu țările terțe, în special cu țările
din Africa de Nord. Pentru a face față provocării imigrației, ar fi naiv dacă Europa ar fi doar
deschisă și ospitalieră. Chiar și Europa, ca cel mai bogat continent din lume, nu va fi în măsură
să facă față disconfortului și durerii din întreaga lume. Noi nu trebuie să ne ocupăm numai cu
simptomele problemei, trebuie să mergem la rădăcina problemei și să ajutăm la aducerea unor
schimbări în țara de origine. Nimeni nu vrea să-şi părăsească țara de origine, doar în cazul în
care situația economică sau politică îi obligă să meargă în altă parte. Acesta este motivul pentru

23/04/2014

PLANUL MEU ÎN CINCI PAȘI CU PRIVIRE LA IMIGRARE:
care parteneriatele europene cu țările nord-africane au consolidat democrația și pluralismul,
statul de drept, libertățile religioase și au sprijinit construirea unor economii stabile. Aceasta este
cea mai bună investiție pentru a face față provocării imigrației. Este bine că Egiptul, Iordania,
Maroc și Tunisia sunt în prezent țări în care Banca noastră Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare operează, o resursă construită inițial pentru a sprijini schimbările politice și
economice din Europa Centrală și de Est. Construirea de proiecte de succes în aceste țări ar
trebui să beneficieze de toată atenția noastră în anii următori.

4.
În al patrulea rând, Europa are nevoie de mai multă determinare politică atunci când vine vorba
de migrația legală. Știu bine că acest lucru nu este popular și este adesea controversat. Dar
vom fi capabili să facem față imigrației dacă Europa adoptă o politică solidă, care permite
imigranților să vină în Europa legal și într-un mod controlat, în loc de a se ascunde sau de a
trece Marea Mediterană în bărci instabile organizate de către traficanții de
persoane. Organizarea migrației legale este, de asemenea, în propriul interes pe termen lung al
Europei. Proiecțiile demografice arată că până în 2060 populația activă a UE va scădea cu
peste 10%, sau 50 milioane de oameni, în timp ce numărul pensionarilor va crește de la 17,1%
la 30%, de la 84.6 milioane la 151.5 milioane. Această tendință reprezintă un pericol real
pentru productivitatea economică a UE, mai ales că în curând vor exista două persoane din
populația lucrătoare pentru fiecare persoană de peste 65 ani, în loc de patru cum sunt astăzi.
Începând cu anul 2015, scăderea demografică în UE va însemna două lucruri - unul: va trebui
să înlocuim pensionarii în piața locurilor de muncă și doi: va trebui să acoperim noi locuri de
muncă create pentru a servi unui număr tot mai mare de persoane în vârstă, în special în
sectorul de îngrijire. Prin urmare, avem nevoie să dezvoltăm o politică comună de migrație
legală pentru a satisface cererea tot mai mare de competențe și talente. La nivelul UE " Cartea
Albastră " permisul de muncă introdus de către Uniunea Europeană în 2012 este un prim
pas deoarece permite cetățenilor cu înaltă calificare din afara UE să lucraze și să trăiască în
orice țară din UE , cu excepția Danemarcei, Irlanda și Regatul Unit. Cu toate acestea, nu toate
statele membre au pus în aplicare pe deplin Directiva " Cartea Albastră ", iar punerea sa în
aplicare continuă să fie împiedicată de birocrația de la nivelul național. Doar 10 mii de cărți
albastre au fost emise în primii doi ani ai schemei. Va trebui să privim acest lucru încă odată
dintr-o perspectivă diferită pentru a identifica căile și mijloacele de a extinde în mod substanțial
această inițiativă. Îmi doresc ca Europa să devină cel puțin la fel de atractivă ca destinatiile
preferate de imigranți, cum ar fi Australia, Canada și Statele Unite ale Americii.
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5.
Nu în ultimul rând, trebuie să asigurăm granițele Europei. Azilul nostru comun și politica de
migrație legală va funcționa doar în cazul în care putem preveni un aflux necontrolat de
migranții ilegale. Prin urmare, avem nevoie de intensificarea capacităților operaționale ale
Agenția Europeană de frontieră FRONTEX. Un buget de doar 90 de milioane de euro pe an
este un început bun, dar nu este încă suficient pentru a proteja frontierele comune ale Europei.
Avem nevoie de mai multe resurse în comun între statele membre pentru a consolida activitatea
FRONTEX și pentru a pune în acțiune Echipe de Grăniceri Europeni pentru desfășurarea
rapidă a operațiunilor comune și intervențiilor rapide la frontiere. De asemenea, trebuie să
aplicăm și să susținem cu fermitate noile norme europene comune pentru penalizarea
traficanților de ființe umane. Acei criminali care exploatează durerea și nevoile persoanelor
aflate în dificultate sau care suferă de persecuție trebuie să ştie: Europa este în gardă și îi va
aduce în fața justiției la fiecare pas.
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