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Evalwazzjoni u rakkomandazzjonijiet 

L-Ewropa qed tiffaċċja sfida storika hekk kif tiżvolġi l-kriżi tar-

refuġjati … 

Fl-2015, in-numru ta’ refuġjati u persuni li jfittxu ażil deħlin fl-Ewropa 

laħaq livelli rekord b’influssi ta’ iżjed minn miljun persuna – u iżjed minn 

180 000 fl-ewwel erba’ xhur tal-2016 waħedhom. L-Ewropa għandha kemm 

il-kapaċità kif ukoll l-esperjenza biex tiffaċċja din l-isfida, iżda numri 

mingħajr preċedent bħal dawn f’perjodu ta’ żmien tant qasir poġġew 

pressjoni enormi fuq l-infrastruttura. Kien hemm ukoll impatt qawwi fuq l-

opinjoni pubblika, li tibqa’ sensittiva ħafna għall-kwistjonijiet tar-refuġjati u 

l-migrazzjoni. Bħala riżultat, l-attenzjoni politika kienet iddedikata l-aktar 

għall-indirizzar tal-kriżi tar-refuġjati.  

… iżda għandha tkompli wkoll ittejjeb il-qafas tagħha dwar il-

migrazzjoni tal-ħaddiema sabiex tkun tista’ twieġeb għall-isfidi li 

ġejjin 

Il-migrazzjoni umanitarja ma tammontax għall-biċċa l-kbira tal-

migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea (UE). Lanqas ma tissostitwixxi l-kanali 

diskrezzjonali u selettivi tal-migrazzjoni tal-ħaddiema li permezz tagħhom l-

impjegaturi huma mistennija li jikkumplimentaw il-ħtiġijiet futuri ta’ ħiliet 

ta' suq tax-xogħol Ewropew fejn il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol qed 

tonqos u n-nuqqasijiet sostanzjali ta’ ħiliet jistgħu jiżdiedu b’mod sinifikanti 

fil-futur qarib. F’dan il-kuntest, il-kwistjoni tibqa’ jekk l-Ewropa għadhiex 

post attraenti għat-talenti, u xi rwol jista’ jkollhom il-politiki tal-UE fit-

tisħiħ tal-attraenza tagħha. 

L-Unjoni Ewropea hija destinazzjoni ewlenija tal-migrazzjoni… 

L-UE tilqa’ aktar migranti minn kwalunkwe destinazzjoni oħra 

waħdanija tal-OECD – nofs il-flussi  kollha reġistrati fl-OECD huma lejn il-

membri tal-UE tagħha (UE-OECD). Kemm fl-2013 kif ukoll fl-2014, il-

flussi tal-migrazzjoni tat-tip permanenti lejn il-pajjiżi tal-OECD tal-UE 
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minn pajjiżi terzi kienu jammontaw għal madwar miljun. Għalkemm in-

numri ilhom jonqsu sa mill-2007, dawn jibqgħu komparabbli man-numru ta’ 

migranti lejn l-Istati Uniti. L-ammont ta’ immigranti, għall-kuntrarju, qed 

jikber. Fis-snin 2000, il-popolazzjoni ta’ adulti li twieldu barra mill-UE 

żdiedet b’aktar minn 42% fil-pajjiżi tal-UE-15 waħedhom, u laħqet aktar 

minn 30 miljun, terz tal-migranti kollha fil-pajjiżi tal-OECD. Iċ-ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi (TCNs, third-country nationals) li għandhom minn 15 sa 64 

sena li kienu residenti fl-UE żdiedu bi 12% bejn l-2006 u l-2015 

…iżda huma biss frazzjoni mill-immigranti li jaslu bħala ħaddiema

migranti jew għall-impjieg… 

Il-ħaddiema migranti jifformaw madwar wieħed minn kull tliet migranti 

ġodda fl-UE, filwaqt li l-migranti membri tal-familji jifformaw sehem akbar. 

Il-maġġoranza tal-ħaddiema migranti huma konċentrati fi ftit pajjiżi tal-UE 

(l-Italja, Spanja u r-Renju Unit), u prinċipalment f’dawk fejn il-politiki tal-

migrazzjoni tal-ħaddiema ma japplikawx livelli limiti fuq l-edukazzjoni u l-

ħiliet (in-Nofsinhar tal-Ewropa). Dan huwa kuntrarju għal pajjiżi tal-OECD 

ta’ residenza għal żmien twil (l-Awstralja, il-Kanada u New Zealand), fejn 

il-maġġoranza tal-migrazzjoni ekonomika permanenti sseħħ permezz ta’ 

kanali li japplikaw kriterji stretti. Is-sehem ikbar ta’ ħaddiema migranti fost 

il-flussi totali, madankollu, huwa ogħla fil-pajjiżi tal-UE milli fl-Istati Uniti. 

B’mod ġenerali, il-migrazzjoni lejn l-UE storikament kellha sehem ikbar ta’ 

migranti membri tal-familja u umanitarji mill-pajjiżi ta’ residenza għal 

żmien twil tradizzjonali. 

…u s-sehem globali u l-influssi relattivi huma aktar baxxi minn dawk

fid-destinazzjonijiet tal-OECD li huma f’kompetizzjoni 

Il-migranti minn pajjiżi terzi jifformaw 4% tal-popolazzjoni totali fl-età 

tax-xogħol tal-UE li għandha bejn l-etajiet ta’ 15 u 64 sena, inqas minn nofs 

is-sehem fl-Istati Uniti u anke inqas mill-Kanada, l-Awstralja u New 

Zealand. Iżda relattiv mal-popolazzjoni tagħha, l-UE laqgħet flussi li huma 

komparabbli ma’ dawk fl-Istati Uniti (0.3% tal-popolazzjoni tagħha). Dawn 

kienu, madankollu, ferm aktar baxxi mill-migrazzjoni lejn il-Kanada, l-

Awstralja u New Zealand.  

L-UE tattira migranti minn firxa wiesgħa ta’ pajjiżi, iżda tattira l-

aktar dawk mill-pajjiżi tal-viċinat … 

Diversi pajjiżi kbar Asjatiċi – l-Indja, iċ-Ċina u l-Filippini – jixprunaw 

il-migrazzjoni internazzjonali lejn il-pajjiżi tal-OECD. Il-migranti lejn l-UE, 

madankollu, ġew minn firxa aktar wiesgħa ta’ pajjiżi ta’ oriġini, b’mod 
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speċjali minn pajjiżi Ewropej mhux tal-UE u l-Afrika, minħabba li sezzjoni 

trasversali wiesa’ ta’ migranti jaraw l-UE bħala destinazzjoni attraenti. Fost 

il-migranti potenzjali fl-Istħarriġ Dinji ta’ Gallup (2007-2011), 23% 

semmew l-UE, simili għas-sehem li jixtiequ jemigraw lejn l-Istati Uniti. 

Madankollu, il-migranti potenzjali fir-reġjuni fil-qrib Ewropej u Afrikani 

huma l-aktar probabbli li jsemmu l-UE bħala d-destinazzjoni mixtieqa.  

… li mhux dejjem huma dawk bl-ogħla kwalifiki 

L-UE attirat inqas migranti b’edukazzjoni għolja mid-destinazzjonijiet l-

oħrajn tal-OECD, u tospita biss 30% tal-migranti b’livell ta’ edukazzjoni 

għolja, mqabbla ma’ 47% ta’ dawk b’livell aktar baxx ta’ edukazzjoni. Il-

konċentrazzjoni ta’ migranti b’livell aktar baxx ta’ edukazzjoni fil-pajjiżi 

tal-OECD qed tiżdied dejjem iktar fl-UE: bejn l-2000 u l-2010, is-sehem tal-

migranti kollha b’livell aktar baxx ta’ edukazzjoni fil-pajjiżi tal-OECD li 

kienu qed jgħixu fl-UE-15 żdied minn 36% għal 45%. Il-livelli ta’ 

edukazzjoni aktar baxxa u r-rata ogħla ta’ migrazzjoni umanitarja fl-UE 

relattiv ma’ destinazzjonijiet oħra tal-OECD jikkontribwixxu għar-rata ta’ 

impjieg aktar baxxa tal-migranti. Fl-2014, pereżempju, ir-rata ta’ impjieg 

fost il-migranti fil-pajjiżi tal-UE-15 kienet aktar minn 10 punti perċentwali 

aktar baxxa mir-rata fil-pajjiżi tal-OECD mhux tal-UE. Madankollu, il-

migranti riċenti lejn l-UE għandhom edukazzjoni aħjar minn dawk li wasslu 

qabel. Fl-2000, l-UE laqgħet sehem iżgħar ta’ migranti riċenti b’livell ta’ 

edukazzjoni għolja mill-Istati Uniti (21% vs. 27%). Dan id-distakk naqas 

sal-2010, meta s-sehem kien komparabbli (34% vs. 33%). Dan huwa għall-

kuntrarju tal-intenzjonijiet tal-migranti fl-Istħarriġ Dinji ta’ Gallup, fejn 

sehem ikbar ta’ dawk b’livell ta’ edukazzjoni għolja (27%) jippreferu l-UE 

mill-Istati Uniti (21%) jew il-pajjiżi l-oħra tal-OECD (24%).  

L-Istati Membri tal-UE stabbilixxew oqfsa tal-migrazzjoni tal-

ħaddiema sabiex jikkompetu ma’ destinazzjonijiet oħrajn tal-OECD… 

Il-politika tal-migrazzjoni tal-ħaddiema fi Stati Membri tal-UE hija r-

riżultat ta’ politiki nazzjonali li evolvew fid-deċenji li għaddew, xprunati 

minn għanijiet nazzjonali differenti. Madankollu, kien hemm konverġenza 

tul l-Istati Membri tal-UE madwar il-ħtieġa biex jiġu attirati t-talenti, inklużi 

studenti internazzjonali. Kważi l-ebda pajjiż tal-UE ma juża l-migrazzjoni 

bħala parti minn strateġija demografika ġenerali, jew bħala element ċentrali 

fl-iżvilupp tal-forza tax-xogħol, għalkemm uħud jirrikonoxxu l-

kontribuzzjoni tagħha. Kull Stat Membru tal-UE jiftaħar bil-vantaġġ 

komparattiv tiegħu fil-kompetizzjoni  għall-ħiliet minn pajjiżi barranin, u 

uħud jibbenefikaw mill-konnessjonijiet storiċi proprja ma’ pajjiżi terzi li 

jifformaw il-flussi tal-migrazzjoni. 
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… … iżda minkejja xi konverġenza politika dawn żviluppaw diversi 

approċċi b’effetti differenti fuq l-influssi 

Għalkemm l-Istati Membri tal-UE jikkondividu sfidi u – tal-inqas ċerti - 

għanijiet, hemm differenzi importanti fil-kriterji li japplikaw għall-

ammissjoni – b’mod partikolari fejn ma hemm l-ebda armonizzazzjoni fil-

livell tal-UE - u l-mezzi li jużaw biex jimmaniġġjaw il-flussi. Ħafna Stati 

Membri jimponu rekwiżiti ta’ edukazzjoni, okkupazzjoni jew salarju li 

jistgħu jkunu ostakli għar-reklutaġġ, filwaqt li oħrajn jimmaniġġjaw il-

migrazzjoni l-aktar permezz ta’ limiti numeriċi jew volumi ta’ ammissjoni. 

Oħrajn ukoll jiddependu fuq it-testijiet tas-suq tax-xogħol jew jafdaw is-suq 

biex jirregola lilu mniffsu sa kemm jiġu rispettati l-kundizzjonijiet. Numru 

ta’ Stati Membri jiċħdu d-dħul għall-migranti ħaddiema kollha bi kwalifiki 

baxxi, filwaqt li oħrajn jammettuhom biss għal attivitajiet staġjonali. Il-qafas 

istituzzjonali għall-migrazzjoni tal-ħaddiema, kif ukoll is-sitwazzjoni tas-

suq tax-xogħol, ivarjaw ukoll fost l-Istati Membri tal-UE. Ambjenti politiċi 

differenti jispjegaw parzjalment għaliex huma biss ftit Stati Membri tal-UE 

li jammontaw għall-akbar ammont ta’ permessi tax-xogħol maħruġa – biex 

inkunu preċiżi – it-tlieta bl-ogħla numru, l-Italja, Spanja u r-Renju Unit, 

joħorġu aktar minn nofs il-permessi kollha tax-xogħol. Barra minn hekk, 

għall-kuntrarju tal-pajjiżi ta’ residenza għal żmien twil tal-OECD li 

għandhom miri jew livelli massimi fissi ta’ ammissjoni, hemm 

flutwazzjonijiet sinifikanti minn sena għal oħra fil-flussi. Sa mill-2010, 

dawn waqgħu b’nofs. Bħala riżultat, il-flussi tal-migrazzjoni tax-xogħol lejn 

l-Istati Membri tal-UE huma inqas kostanti minn dawk lejn destinazzjonijiet 

oħrajn tal-OECD. 

Il-pajjiżi tal-UE qablu li jista’ jinkiseb iktar permezz tal-

kooperazzjoni fil-livell tal-UE 

 L-UE ilha tiżviluppa regoli komuni dwar ċertu kategoriji ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi sa mit-Trattat ta’ Amsterdam tal-1999. It-Trattat ta’ Lisbona tal-

2009 jistabbilixxi l-ftehim tal-Istati Membri tal-UE li ċerti għanijiet 

għandhom ikunu appoġġjati u kkumplimentati permezz ta’ inizjattivi tal-UE 

u jagħmel il-Parlament Ewropew koleġiżlatur fil-qasam tal-migrazzjoni 

legali. Il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni tirrigwarda l-kundizzjonijiet 

tad-dħul u r-residenza, inklużi l-kriterji u d-drittijiet. Fil-livell politiku, l-

appoġġ huwa partikolarment b’saħħtu għal azzjoni komuni li tagħmel l-UE 

aktar attraenti għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi bi kwalifiki għoljin ħafna. Id-

deċiżjoni finali dwar l-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjii terzi hija f’idejn, 

madankollu, il-pajjiżi individwali, li jistgħu jistabbilixxu limiti għad-dħul 

inizjali ta’ dawk li jiġu għal skopijiet ekonomiċi. Tliet pajjiżi tal-UE 

mhumiex obbligati jipparteċipaw f’dawn il-miżuri, permezz ta’ eżenzjoni 
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ġenerali (“opt-out") f’dan il-qasam (id-Danimarka) jew dritt għal 

parteċipazzjoni fakultattiva (“opt-in) fuq bażi ta’ każ b’każ (ir-Renju Unit u 

l-Irlanda). 

L-istrumenti leġiżlattivi ewlenin huma d-direttivi… 

Ittieħdet azzjoni fil-livell tal-UE dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema 

permezz ta’ sensiela ta’ direttivi proposti mill-Kummissjoni u approvati 

mill-Kunsill u, wara l-2009, mill-Parlament Ewropew. Id-Direttivi huma 

trasposti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u implimentati minn kull Stat Membru. 

Il-maġġoranza tad-Direttivi nbnew fuq prattiki u kategoriji eżistenti, 

armonizzawhom u stabbilixxew standards minimi. Id-Direttivi ewlenin fl-

immaniġġjar tal-migrazzjoni tal-ħaddiema jkopru r-riċerkaturi, l-impjegati 

bi kwalifiki għoljin (id-Direttiva dwar il-“Karta Blu”), permess ta’ residenza 

uniku li jikkombina s-soġġorn u l-impjieg u jarmonizza ċerti drittijiet, il-

ħaddiema staġjonali u t-trasferimenti intra-ażjendali (ICTs, intra-corporate 
transferees). Kull waħda minn dawn id-Direttivi teħtieġ li l-Istati Membri 

jagħtu ċerti drittijiet u li jistrutturaw l-ammissjoni u s-soġġorn ta’ kategorija 

ta’ migranti. Direttivi oħrajn ikopru l-akkwiżizzjoni ta’ residenza għal żmien 

twil, id-dritt tar-riunifikazzjoni tal-familja u l-ammissjoni tal-istudenti. Ġew 

inklużi b’mod ġenerali dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw il-mobilità ta’ ċittadini 

minn pajjiżi terzi fl-UE, miżura li tista’ tinkiseb biss fil-livell tal-UE. Bi ftit 

eċċezzjonijiet (id-Direttiva dwar l-ICT u l-Ħaddiema Staġjonali, kif ukoll id-

Direttiva riformulata ġdida dwar l-Istudenti u r-Riċerkaturi), ir-reġimi tal-

permessi nazzjonali tħallew ikomplu flimkien mal-iskemi tal-UE, kif ukoll li 

dawn jiġu introdotti fil-ġejjieni.  

…kif ukoll l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet sabiex dawn isaħħu s-suq 

uniku u jrawmu l-armonizzazzjoni 

Minbarra d-Direttivi, l-UE għandha miżuri kumplimentari biex 

tippromwovi l-impjieg u tappoġġja s-suq uniku, li jinkludu r-rikonoxximent 

reċiproku tal-kwalifiki barranin bejn l-Istati Membri tal-UE, u l-ħolqien ta’ 

netwerk ta’ servizzi ta’ impjieg pubbliċi li jqabblu l-impjegaturi u persuni li 

qed ifittxu x-xogħol fl-UE. Miżuri bħal dawn ma ġewx żviluppati 

speċifikament għat-TCNs iżda jistgħu jilgħabu wkoll irwol importanti fir-

rigward tal-migranti ħaddiema li jiġu fl-UE.  

Il-proċess tat-tfassil tal-politika huwa twil u riġidu 

It-tħejjija ta’ Direttivi ġodda tieħu minn ħames sa għaxar snin mill-

istadju preparatorju sat-traspożizzjoni finali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u d-

dħul fis-seħħ, li jrendi diffiċli r-rispons għal bibdliet mhux mistennija fiċ-
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ċirkostanzi. It-tibdil ta’ elementi speċifiċi f’Direttiva jeħtieġ emenda formali 

u negozjar mill-ġdid mal-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Ma hemm l-ebda 

skop għall-programmi pilota jew l-isperimentazzjoni bil-politika li ħafna 

drabi jixprunaw il-politika nazzjonali. Soluzzjoni waħda kienet li tingħata 

flessibilità fid-Direttivi, iżda dan l-ispazju għal manuvrar ħafna drabi wassal 

għall-iżvilupp ta’ proċeduri nazzjonali differenti ħafna sal-punt fejn 

jimminaw l-armonizzazzjoni. It-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-Karta 

Blu tal-UE huwa każ speċifiku - il-proċeduri amministrattivi u r-rekwiżiti 

tal-eliġibbiltà tant ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor li l-faċilità tal-

akkwiżizzjoni tal-permess ma tistax tiġi mqabbla.  

Ma tteħditx l-azzjoni fil-livell tal-UE li kienet mistennija… 

It-teħid tal-miżuri tal-UE ma kienx universali. Huwa ftit l-Istati Membri 

li għamlu l-Karta Blu tal-UE l-permess tal-għażla tagħhom għal ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi bi kwalifiki għoljin, bil-maġġoranza tagħhom li għadhom jużaw 

l-iskemi nazzjonali tagħhom. Mill-inqas 10 000 ċittadin ta’ pajjiż terz li 

għadhom jaslu għandhom ikunu eliġibbli kull sena għall-Karta Blu tal-UE, 

iżda inqas min-nofs dan l-ammont nħarġu fl-2014 bħala l-ewwel permess, u 

Stat Membru wieħed biss, il-Ġermanja, kien jammonta għall-maġġoranza 

tagħhom. Hemm iżjed minn 100 000 TCN potenzjalment eliġibbli li huma 

diġà residenti fl-Istati Membri tal-Karta Blu, iżda ftit huma dawk li bidlu l-

istat gtagħhom ħall-Karta Blu biex jibbenefikaw mill-vantaġġi tagħha. 

Lanqas mal-Karta Blu wasslet għal bidliet fil-perċezzjonijiet tal-UE: l-

istħarriġ tan-negozju u eżekuttivi jissuġġerixxu li l-UE għadha ma tattirax il-

migranti b’talent daqs destinazzjonijiet oħrajn tal-OECD.  

Fl-istess mod, il-permess tar-Residenza fit-Tul tal-UE ma kienx il-

permess tal-għażla f’ħafna Stati Membri tal-UE: huma biss 2.8 miljun mill-

10 sa 13-il miljun ċittadin ta’ pajjiż terz li huma residenti għal żmien twil 

stmati li għandhom permess ta’ residenza għal żmien twil tal-UE.  

Għalkemm ir-residenza għal żmien twil tal-UE kellha l-għan li tikkwalifika 

liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-mobilità, din fil-fatt tidher li hija assoċjata 

mal-mobilità mnaqqsa. Fi kliem ieħor, aktar ma jkunu ilhom joqogħdu fi 

Stat Membru tal-UE, inqas huwa probabbli li TCN ikun mobbli. Fil-fatt, il-

mobilità taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi hija biss nofs il-livell taċ-ċittadini tal-

UE, bl-eċċezzjoni ta’ TCNs b’edukazzjoni terza.  

…minħabba l-ostakli fil-proċess u n-nuqqas ta’ traspożizzjoni 

uniformi tad-dettalji … 

Ċerti skemi nazzjonali aktar favorevoli jistgħu jippermettu aċċess aktar 

mgħaġġel għar-residenza għal żmien twil, jew jinvolvu inqas dokumenti 

mill-iskemi tal-UE għal persuni bi kwalifiki għoljin, riċerkaturi, jew 
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residenti għal żmien twil. Id-Direttivi tal-UE ħafna drabi jippermettu test 

tas-suq tax-xogħol, iżda ma jipproponux standards minimi għad-dewmien, 

il-karatteristiċi, jew il-koperatura tagħhom. It-testijiet tas-suq tax-xogħol 

huma strutturati b’mod differenti ħafna fl-Istati Membri u mhumiex ostaklu 

komparabbli għall-migranti ħaddiema. Elementi favorevoli fl-iskemi 

nazzjonali, bħall-ipproċessar prijoritarju jew l-isponsorizzazzjoni, mhux 

dejjem ġew estiżi għall-iskemi tal-UE. Id-Direttivi eskludew ukoll numru ta’ 

kategoriji li għalihom il-parteċipazzjoni kieku tkun ta’ benefiċċju, bħaċ-

ċittadini ta’ pajjiżi terzi li qiegħdin fl-UE għal raġunijiet oħrajn, inklużi r-

refuġjati. 

Il-valur miżjud tal-azzjoni tal-UE jista’ jissaħħaħ fil-qafas kurrenti… 

Il-miżuri tal-UE fihom ukoll salvagwardji li jikkomplikaw l-

applikazzjoni, inkluż ir-rekwiżiti ta’ rapportar, ir-reġistri tal-istituzzjonijiet 

ospitanti għar-riċerkaturi, u l-verifika tad-dokumenti. Ir-reġistri u l-verifika 

huma mmaniġġjati fil-livell nazzjonali, aktar milli fil-livell tal-UE, li 

jipprekludi kwalunkwe ekonomija ta’ skala jew kontroll simplifikat. Ħafna 

Stati Membri tal-UE żammew miżuri nazzjonali aktar favorevoli, li 

pproduċa varjazzjoni ta’ skemi nazzjonali li jikkompetu mal-miżuri tal-UE. 

L-impjegaturi huma aktar familjari mal-proċeduri nazzjonali u jkomplu 

jużawhom, anke meta r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà huma simili. Miżuri 

favorevoli għandhom jiġu estiżi għal u inkorporati fl-iskemi tal-UE. 

… permezz tat-tkabbir fil-ġabra tal-kandidati… 

Sabiex iżidu n-numru ta’ kandidati disponibbli għall-impjegaturi u 

jattiraw aktar applikanti, pajjiżi oħrajn tal-OECD sperimentaw b’forom 

differenti ta’ sistemi ta’ “Espressjoni ta’ Interess”. Għalkemm dawn ma 

jistgħux jiġu trasferiti direttament fil-kuntest tal-UE, il-varjazzjonijiet għall-

approċċ warajhom fil-livell tal-UE jġibu iżjed valur miżjud minn 

kwalunkwe approċċ fil-livell nazzjonali. Forom possibbli jinkludu listi ta’ 

eliġibbiltà għal programmi speċifiċi bħall-ħaddiema staġjonali jew il-Karta 

Blu tal-UE, għall-pajjiżi kollha ta’ oriġini jew bħala parti mill-ftehimiet 

bilaterali. Viża tal-UE biex wieħed ifittex xogħol ukoll tista’ żżid in-numru 

ta’ kandidati disponibbli għall-impjegaturi, iżda tkun teħtieġ salvagwardji u 

monitoraġġ. Approċċ integrat jista’ jkun il-ftuħ ta’ pjattaformi għat-tqabbil 

ta’ persuni li qed ifittxu xogħol mal-impjegaturi għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

li jinsabu f’pajjiżi barranin, inklużi s-servizzi offruti mill-EURES. 
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… u permezz ta’ promozzjoni aktar attiva tal-vantaġġi komparattivi 

tal-UE relattivi ma’ pajjiżi oħra tal-OECD… 

L-UE ma kenitx effettiva fil-promozzjoni tal-fatturi li jagħmlu l-iskema 

tal-ammissjoni tagħha għat-talent globali aktar aċċessibbli u ġeneruża minn 

dawk tal-kompetituri ewlenin tagħha fost il-pajjiżi tal-OECD. Promozzjoni 

aktar attiva tista’ tibni fuq il-vantaġġi kompetittivi tal-UE: ftit huma l-Istati 

Membri tal-UE li jpoġġu limitu massimu fuq l-ammissjonijiet ta’ migranti 

kwalifikati li għandhom offerta tax-xogħol; l-UE tipprovdi rotta ċara għal 

residenza permanenti; l-UE tiggarantixxi r-riunifikazzjoni tal-familja u t-

trattament indaqs fil-maġġoranza tad-dominji; it-tariffi huma ferm aktar 

baxxi fl-Istati Membri tal-UE minn dawk fil-pajjiżi l-oħra tal-OECD bħall-

Istati Uniti; iż-żminijiet għall-ipproċessar huma iqsar minn dawk fil-

maġġoranza tad-destinazzjonijiet tal-migrazzjoni tal-OECD l-oħra; l-Istati 

Membri tal-UE għandhom varjetà wiesgħa ta’ skemi nazzjonali, b’uħud 

minnhom li jammettu ħaddiema b’inqas kwalifiki, u joffru opportunitajiet 

ta’ migrazzjoni tal-ħaddiema li mhumiex disponibbli x’imkien ieħor fl-

OECD. L-enfasi fuq dawn il-vantaġġi komparattivi tista’ tgħin l-UE tattira 

aktar kandidati, b’mod speċjali ’l bogħod minn pajjiżi f’kompetizzjoni li 

għandhom limiti massimi jew kjuwijiet.  

… permezz, pereżempju, tal-użu aktar effettiv tal-miżuri tagħha 

f’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna maħluq reċentament wiret 

qafas għar-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi – l-Approċċ Globali għall-

Migrazzjoni u l-Mobilità (GAMM)– li fih l-UE tista’ tappoġġja negozjati 

ma’ pajjiżi terzi iżda ma tistax toffrilhom kanali garantiti għall-migrazzjoni 

tal-ħaddiema. L-UE tikkordina wkoll ir-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi 

permezz tas-Sħubiji għall-Mobilità tagħha, li jaġixxu bħala umbrella għall-

kopperazzjoni, u billi tappoġġja forom differenti ta’ programmi ta’ skambju 

u ta’ bini ta’ kapaċitajiet. Sal-lum, is-Sħubiji għall-Mobilità ma wasslux għal 

bidliet fil-flussi mill-pajjiżi sħab involuti s’issa.  

L-UE ħadet ukoll rwol ta’ relazzjonijiet pubbliċi, ukoll, billi 

tippromwovi l-UE f’pajjiżi barranin u tipprovdi informazzjoni dwar il-

politiki tal-migrazzjoni fl-Istati Membri tal-UE. Fl-istess mod, Portal tal-

Migrazzjoni tal-UE jattira żjarat minn madwar id-dinja kollha. Il-ħolqien ta’ 

portal għat-tqabbil ta’ persuni li qed ifittxu xogħol u l-impjegaturi għal 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew l-inklużjoni tagħhom fi pjattaforma integrata 

jagħti rwol lill-UE biex tinnegozja l-inklużjoni fil-listi tal-eliġibbiltà. Sabiex 

jiġi żviluppat kapital uman li jista’ japplika f’aktar minn pajjiż wieħed tal-

UE, jistgħu jintużaw miżuri ta’ taħriġ u kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni biex itejbu l-komponent tal-kooperazzjoni fil-mobilità tas-



EVALWAZZJONI U RAKKOMANDAZZJONIJIET – 11 

 

 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

Sħubiji. B’miżuri konkreti stabbiliti, l-UE tkun f’pożizzjoni aħjar biex 

tinnegozja ma’ pajjiżi ta’ oriġini potenzjalment importanti.  

Id-Direttiva dwar il-Karta Blu tista’ tiġi mtejba… 

Il-livell limitu għoli tas-salarji jispjega l-użu baxx tal-Karta Blu tal-UE. 

Fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE, il-livell limitu tas-salarju huwa 

pjuttost restrittiv: huwa biss f’seba’ li aktar minn 40% tal-impjegati kollha 

full-time b’edukazzjoni għolja f’okkupazzjonijiet li jeħtieġu kwalifiki 

għoljin li jilħqu l-livell limitu tas-salarju. Il-maġġoranza tal-Karti Blu tal-UE 

jinħarġu f’pajjiżi b’livell limitu li huwa inqas ristrett b’mod proporzjonali 

għad-distribuzzjoni tas-salarji. L-iskemi nazzjonali huma ferm inqas 

restrittivi. Hemm numru ta’ miżuri fil-livell tal-UE li jistgħu jgħinu jagħmlu 

l-Karta Blu aktar attraenti u b’hekk iżidu l-użu tagħha: li jkun aġġustat il-

livelli limitu tal-Karta Blu għall-ħaddiema żgħażagħ u l-gradwati ġodda biex 

il-Karta Blu tkun aktar aċċessibbli; li l-migranti jkunu mħeġġa jaġġornaw 

għall-Karta Blu minn permessi oħrajn malli jissodisfaw ir-rekwiżiti, 

minħabba li ħafna minn dawn jagħmlu dan biss wara ċertu ammont ta’ snin 

residenza; li tiġi simplifikata l-proċedura għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki 

barranin - wieħed mill-ostakli ewlenin għall-użu; li jiġu eliminati t-testijiet 

tas-suq tax-xogħol u jinbidel ir-rekwiżit ta’ kuntratt ta’ sena biex il-Karta 

Blu tappella aktar għall-impjegaturi; li jitnaqqas iż-żmien sabiex tinkiseb ir-

residenza permanenti; li tiġi introdotta proċedura ta’ applikazzjoni komuni 

sabiex jiġu aċċellerati l-applikazzjonijiet tal-Karta Blu; li jiżdied l-għarfien 

tal-vantaġġi tal-Karta Blu fost iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u atturi oħrajn 

sabiex jagħżluha fuq l-iskemi nazzjonali.  

…u tista’ tinbena aktar flessibbiltà fil-governanza tal-migrazzjoni tal-

UE 

Sabiex tinbena aktar flessibbiltà fl-immaniġġjar tal-migrazzjoni tal-

ħaddiema, id-Direttivi jistgħu jiddelegaw ċerti elementi, bħaż-żminijiet u l-

ispejjeż tal-ipproċessar obbligatorju, id-disinn tat-testijiet tas-suq tax-

xogħol, ir-rekwiżiti għar-rikonoxximent, il-livelli limitu tas-salarji, eċċ, 

sabiex jisseparaw il-miżuri ta’ implimentazzjoni tad-Direttivi. Dan 

jippermetti aġġustament aktar frekwenti ta’ dawn id-dettalji, permezz ta’ 

mezzi amministrattivi, politiċi, tekniċi jew awtomatiċi. 

L-elementi neqsin jistgħu jiġu indirizzati biex tiġi kompletata l-firxa 

ta’ politika tal-migrazzjoni tal-ħaddiema 

L-approċċ leġiżlattiv għall-migrazzjoni tal-ħaddiema li ttieħed s’issa 

kien ibbażat l-aktar fuq is-settur, u għad hemm xi gruppi ta’ migranti li l-
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leġiżlazzjoni għad trid tkopri jew fejn jista’ jiġi kkunsidrat it-trattament 

preferenzjali – eż. l-investituri, l-intraprendituri, ċertu professjonijiet 

regolati, u l-inventuri bi kwalifiki għoljin ħafna u x-xjentisti. Standards 

minimi huma rilevanti għal dawn il-kategoriji, iżda wkoll għall-ħaddiema 

domestiċi u l-programmi ta’ mobilità għaż-żgħażagħ. Programm ta’ Xogħol 

u Vaganzi tal-UE kieku jattira aktar parteċipanti, jespandi l-grupp ta’ 

kandidati kwalifikati u jsaħħaħ l-influwenza tal-UE fin-negozjati ma’ pajjiżi 

terzi. Fl-istess mod, jekk l-istudenti internazzjonali jsibu xogħol wara li 

jiggradwaw, l-UE għandha tiffaċilitalhom ir-residenza, permezz ta’ 

eżenzjonijiet għat-test tas-suq tax-xogħol u l-kapaċità li japplikaw għal bidla 

fl-istatus fl-UE. 

Sommarju tar-rakkomandazzjonijiet ewlenin 

A. Li jiżdied il-valur miżjud tal-inizjattivi tal-UE 

 Li jiġi mtejjeb il-qafas għar-rikonoxximent tal-kwalifiki għal ċittadini ta’ pajjiżi

terzi u l-proċeduri ta’ appoġġ relatati

 Li jiġu żviluppati dejtabejżis għat-tqabbil ta’ persuni li qed ifittxu xogħol u l-

impjegaturi għall-UE kollha li huma kompatibbli mal-kanali u l-iskemi tal-

migrazzjoni tal-ħaddiema

 Li jiżdiedu l-opportunitajiet għall-mobilità fl-UE billi jitnaqqsu l-ostakli, anke

għall-ħaddiema staġjonali, l-istudenti li jkunu ggradaw , u ċittadini oħrajn ta’ pajjiżi

terzi li huma diġà preżenti legalment

B. Li titjieb il-“marka tal-UE” u jiġu promossi l-miżuri tal-migrazzjoni tal-UE 

 Li jissaħħaħ il-Portal tal-Immigrazzjoni tal-UE u jiġu promossi l-vantaġġi

komparattivi tal-politika tal-migrazzjoni tal-UE

 Li jiġi żviluppat il-komponent tal-migrazzjoni tal-ħaddiema fis-sħubiji tal-mobilità

ma’ pajjiżi terzi

 Li tiġi żviluppata pjattaforma ta’ gateway għall-kuntatt inizjali u, b’mod partikolari,

għall-permessi ta’ residenza tal-UE armonizzati

C. Li tissaħħaħ l-armonizzazzjoni tal-politiki tal-UE 

 Li tinbena aktar flessibbiltà fis-sistema tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE pemezz tal-

ħolqien ta’ mekkaniżmi li jippermettu aġġustamenti għad-dettalji leġiżlattivi barra

mid-Direttivi (miżuri ta’ implimentazzjoni)

 Li jiġu ddettaljati l-karatteristiċi tal-proċeduri tat-testijiet tas-suq tax-xogħol b’mod

ċar u ddikjarati t-termini tal-aċċess ugwali għall-impjieg taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi
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 Li jiġu standardizzati l-formoli tal-applikazzjoni għall-migranti ħaddiema

 Li titjieb il-portabbiltà tal-perjodi ta’ residenza fil-mobilità, ikun permess li

applikazzjonijiet għal permessi fi Stat Membru wieħed ikunu mressqa minn Stat

Membru ieħor u minn ġewwa l-UE u li jkun faċli għall-istudenti internazzjonali

biex jingħataw permessi tax-xogħol madwar l-UE

D. Li tiġi riveduta l-Karta Blu tal-UE sabiex din tkun aktar effettiva u attraenti 

 Li jiġu stabbiliti livelli limitu tad-dħul separati u aktar baxxi għal ħaddiema

żgħażagħ u gradwati ġodda tal-UE, u jitneħħew it-testijiet tas-suq tax-xogħol għal

migranti ħaddiema li jbiddlu l-istatus

 Li jiġu mnaqqsa d-durata tal-kuntratt meħtieġa, il-perjodu ta’ stennija qabel il-

mobilità, u d-durata għall-eliġibbiltà għar-residenza permanenti

 Li jiġi żviluppat grupp ta’ kandidati “Lesti għall-Karta Blu” li l-kwalifiki tagħhom

kienu rikonoxxuti jew li jistgħu jibbenefikaw mill-mobilità faċilitata

E. Li jimtlew il-lakuni fl-inizjattivi ta' politika tal-UE 

 Li r-refuġjati jkunu jistgħu jaċċessaw skemi ta’ migrazzjoni tal-ħaddiema tal-UE

aktar favorevoli

 Li tiġi żviluppata skema ta’ mobilità taż-żgħażagħ jew ta’ Vaganzi u Xogħol

madwar l-UE

 Li l-istandards minimi jiġu estiżi għal gruppi ta' migranti oħrajn, inkluż l-investituri




