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На 27 юни 2008 г., Чешкото председателство помоли Европейския икономически и социален 
комитет да изготви становище относно 

 
Определяне на съществуващите пречки за мобилността на вътрешния пазар 
на труда 
(проучвателно становище). 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 10 март 2009 г. 
(докладчик: г-жа DRBALOVÁ). 

 
На 452-ата си пленарна сесия, проведена на 24 и 25 март 2009 г. (заседание от 25 март 2009 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 152 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 

1. Заключения и препоръки 
 

1.1 Мобилността в Европа трябва да остане политически приоритет за ЕС, като това важи 
особено във време, в което континентът посреща предизвикателствата на 
глобализацията и технологичните промени и едновременно с това понася отрицателно 
демографско развитие, както и последиците от финансовата и икономическа криза. 
Подходът за подкрепа на мобилността трябва да отчита условията в различните 
държави-членки, но трябва и да бъде ефикасно координиран на европейско равнище, да 
се ползва с национална подкрепа и да е прозрачен. Приетите разпоредби трябва да 
допринасят за създаването на ново схващане за справедлива и уравновесена мобилност, 
както и за насърчаване на развитието на нови форми на мобилност. 

 
1.2 ЕИСК подкрепя Плана за действие на Европейската комисия за трудовата мобилност 

(2007-2010 г.) и счита, че той е инструмент, който позволява да се премахнат 
съществуващите пречки и да се постигнат определените цели в Европейската стратегия 
за растеж и заетост. 

 
1.3 Комитетът приветства също така намерението на Комисията през 2009 г. да публикува 

Зелена книга за мобилността на младите хора и очаква с голям интерес резултатите и 
заключенията от публичния дебат. 
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1.4 ЕИСК подкрепя пълното използване на възможностите на европейската система за 
трудова мобилност EURES и приемането на други мерки, с които се цели по-специално 
повишаване на качеството, обхвата и достъпността на предоставяните услуги и 
информацията, както и повишаване на информираността на европейските граждани и 
най-вече на европейските предприятия. Успоредно с това ЕИСК препоръчва на 
Комисията да анализира причините, които обясняват малкия дял на някои категории 
работници, в частност на нискоквалифицираните или неквалифицираните в общия брой 
на ползвателите на портала. 

 
1.5 ЕИСК призовава държавите-членки да включат измерението на мобилността във 

всичките си съответни политически решения и, в духа на интегрираните Основни 
насоки за растеж и заетост 1 , да включат целите, определени в националните им 
стратегии и програми за реформи. Държавите-членки би трябвало да се постараят да 
въведат програми за активна политика на пазара на труда, благоприятстващи 
мобилността. 

 
1.6 По принцип ЕИСК подкрепя усилията, насочени към възможно най-ефективно 

координиране на социалната сигурност и поздравява Френското председателство за 
удовлетворителните резултати, постигнати при договарянето на измененията на 
Регламент 883/2004 2 , в съответствие със заключенията от дискусията относно 
регламента за прилагане. ЕИСК отново призовава да се приложи този регламент в най-
кратки срокове, за да може произтичащите от него опростяване и подобрение на 
мобилността в ЕС да се усетят възможно най-скоро. 

 
1.7 Що се отнася до прилагането на Регламент 883/2004, Комитетът препоръчва едно от 

следващите му становища да бъде посветено именно на съгласуваността на този текст с 
Регламент (EИО) № 1612/683, с директива 2004/38/ЕО и със съответните решения на 
Съда на Европейските общности с цел по-голяма прозрачност, правна сигурност и 
спазване на принципа на равенство от страна на държавите-членки. 

                                                      
1

 Интегрирани Основни насоки за растеж и заетост (2008 – 2010 г.), СОМ(2007) 803 окончателен, Част V – 
2007/0300(CNS). 

2
 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за 

социална сигурност (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (ОВ L166 от 30.4.2004 г. стр. 1-123). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:FR:PDF. 

3
 Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в Общността 

(OВ L 257 от 19.10.1968, стр. 2-12). 
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1.8 Въпреки че прие положително предложението за директива относно преносимостта на 
правата в рамките на професионалните пенсионни системи4 , което e нова идея на 
Европейската комисия, с цел да се повиши траснграничната мобилност в ЕС, ЕИСК 
изразява сериозни резерви по отношение на неговото съдържание. Комитетът счита, че 
в действителност съдържанието на директивата няма да допринесе за премахване на 
основните пречки за трансграничната мобилност по отношение на преносимостта на 
пенсионните права и тяхното двойно данъчно облагане. Освен това предложението 
съдържа други разпоредби, водещи до повишаване на разходите за управление на 
пенсионните системи и застрашаващи бъдещото им развитие. 

 
1.9 Съгласно резултатите от юлския доклад от 2008 г. относно предимствата на 

EUROPASS, Комитетът препоръчва на ЕС да анализира причината за малкия дял на 
нискоквалифицираните лица в броя на ползвателите. Комитетът призовава също така 
към цялостно използване на потенциала на всички инструменти на EUROPASS и в 
частност на EUROPASS Мобилност, чрез по-енергична европейска координация, 
национална подкрепа, участие на всички заинтересовани участници и по-голяма 
прозрачност. Що се отнася до Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Комитетът 
счита, че е важно да се създадат връзки с европейската система за натрупване и 
трансфер на кредити в сферата на висшето образование, професионалното образование 
и обучението. За да може ЕКР да стане носител на добавена стойност, е необходимо тя 
да остане неусложнена, да вдъхва доверие и да помага ефективно на предприятията да 
намират чуждестранната работна ръка, от която се нуждаят. 

 
1.10 ЕИСК се запозна с интерес с Втория доклад на Европейската комисия от 

18 ноември 2008 г. относно въведените преходни периоди за новите държави-членки, и 
призовава онези, които все още прилагат преходен режим за свободно движение на 
хора, да сe съобразяват със заключенията на този доклад, както и с процедурите, 
произтичащи от договорите. Това е предварително условие, за да стане възможно да се 
прилага на практика понятието „справедлива мобилност“ (на английски „fair mobility“), 
да се предотвратят социалният дъмпинг и незаконният труд. 

 
1.11 Комитетът е удовлетворен, от една страна, от решението на Комисията за създаване на 

комитет от експерти за командированите работници, който ще разглежда техническите 
въпроси, свързани с приложението на директивата, и от друга страна, от поканата към 
европейските социални партньори за изготвяне на общ анализ за въздействието на 
решенията на Съда на европейските общности. 

 
1.12 Комитетът насочва вниманието върху забавянето на прилагането на 

Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации в 
държавите-членки (срок за влизане в сила: 27 октомври 2007 г.) 

                                                      
4

 Изпълнение на програмата от Лисабон: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
подобряването на преносимостта на допълнителните пенсионни права – СОМ (2005) 507 окончателен – 2005/0214 (COD). 
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1.13 ЕИСК счита, че наскоро представеното от Европейската комисия законодателно 

предложение, с което се цели улесняване на икономическата миграция на граждани от 
трети страни, представлява допълнително усилие от страна на Комисията за 
насърчаване мобилността и икономическата миграция в Европа. Съдържащите се в 
това предложение за директива права и задължения на лица от трети страни, по 
отношение на равното третиране, са добра изходна база за законодателството в 
областта на имиграцията и следва да обхванат всички категории работници мигранти. 
ЕИСК счита, че временните мерки, които за кратък период ограничават свободното 
движение на работници от новите държави-членки, представляват дерогация и това би 
следвало бързо да бъде отстранено5. 

 
1.14 ЕИСК зачита напълно самостоятелността на европейските социални партньори и 

очаква те да допринасят активно за повишаването на мобилността, с цел да се подобри 
положението на пазарите на труда и да се засили конкурентоспособността на ЕС. 

 
1.15 Комитетът призовава държавите-членки и Комисията да работят съвместно за 

изготвянето, прилагането, проследяването и оценката на програми за социална 
реинтеграция, които, без никаква дискриминация да са предназначени за гражданите (и 
техните семейства), работили известно време в друга държава-членка на ЕС и 
завръщащи се в страната, в която е бил домът им. 

 
2. Въведение 

 
2.1 Европейската комисия обяви 2006 г. за „Европейска година на мобилността на 

работниците“. Целта на тази инициатива беше да се повиши още повече 
информираността на работниците относно възможностите за заетост в рамките на ЕС, 
както и относно техните права и предимства. 

 
2.2 Мобилността на гражданите, която е форма на правото на свободно движение, е 

залегнала в първичното право на Европейската общност; от друга страна, това е една от 
големите цели на Лисабонската стратегия и една от препоръките на интегрираните 
основни насоки за растеж и заетост6. 

 

                                                      
5

 Становище на ЕИСК от 9 юли 2008 г. относно „Предложение за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост“, (докладчик: г н PARIZA CASTAÑOS) (OВ C 27, 
3.2.2009 г.). 

6
 Интегрирани Основни насоки за растеж и заетост (2005-2008), насока № 20. СОМ (2005) 141 окончателен – 2005/0057 (CNS). 
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2.3 Тази инициатива, която се вписва в поредицата от множество предишни действия на 
ЕС, по-специално Плана за действие за умения и мобилност7, приет от Комисията през 
2002 г., доведе до нов План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност 
(2007—2010)8, отразявайки новата реалност и предизвикателствата, пред които сега е 
изправена Европа. 

 
2.4 През първото полугодие на 2009 г. председателството на ЕС ще бъде упражнявано от 

Чешката република и неговият основен девиз е „Европа без бариери“. Ето защо 
чешкото председателство призова ЕИСК да изготви четири проучвателни становища, с 
цел да се определят бариерите, които все още съществуват в различни области на 
вътрешния пазар на ЕС. И една от разглежданите области е мобилността на работната 
ръка в Европа. 

 
2.5 Чешкото председателство ще продължи усилията за повишаване на мобилността на 

работниците в Европа. В рамките на своите приоритети то ще следи с особено 
внимание да се прилага свободното движение на работниците в ЕС, професионалната и 
географската мобилност на работната ръка в рамките на общия пазар и напредъка на 
осъвременяването на разпоредбите за координиране на системите за социална 
сигурност, приложими за работниците мигранти. 

 
2.6 Чешкото председателство подчертава, че прилаганите понастоящем преходни периоди 

за свободно движение на работниците имат отрицателни последици. То счита, че 
пълното осъществяване на потенциала на работната ръка и повишаването на 
гъвкавостта на европейския пазар на труда са съществени елементи на 
Лисабонската стратегия. 

 
3. Общи бележки 

 
3.1 От доклада на Комисията по заетостта в Европа през 2008 г. се вижда, че стабилната 

икономическа ефективност, започнала в Европейския съюз през 2006 г., е довела до 
обещаващи резултати през 2007 г.: ръст на БВП с 3,1% и създаване на 3,5 милиона нови 
работни места. Във всички държави-членки на ЕС, освен Унгария, заетостта е 
нараснала, а средното равнище на заетост за 2007 г. е било 65,4%. Равнището на 
безработицата се е стабилизирало под 10%, с изключение на Словакия. Двете вълни на 
разширяване на ЕС през 2004 г. и 2007 г. оказаха положително въздействие върху 
европейската икономика и не доведоха до сътресения на пазарите на труда в ЕС-15. 
Статистическите данни показват също така единодействие между ефективността на 
пазара на труда, производителността и качеството на работните места. 

                                                      
7

 Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета 
на регионите: Окончателен доклад за изпълнението на Плана за действие на Комисията за умения и мобилност 
COM(2002) 72 окончателен (COM(2007) 24 окончателен). 

8
 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на Регионите -Мобилността като средство за повече и по-добри работни места: Планът за действие на ЕС 
в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) (COM(2007) 773 окончателен). 
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3.2 През 2008 г. ЕС беше сериозно засегнат от тежката световна финансова криза. 

Домакинствата и предприятията са подложени на силен натиск. Същото е положението 
и на пазарите на труда. Икономическите прогнози сочат близък до нулевия растеж и 
риск от икономическа депресия в ЕС през 2009 г. Еврозоната и някои държави-членки 
са вече в рецесия. През декември Съветът на ЕС прие Европейски план за икономическо 
възстановяване9, който съдържа десет мерки в четири приоритетни области, в това 
число европейска широкомащабна инициатива в подкрепа на заетостта. 

 
3.3 Постоянното предизвикателство, пред което са изправени Европа и ЕС, е 

предизвикателството на настоящата отрицателна демографска тенденция и на 
застаряването на работната ръка, което в бъдеще ще оказва решаващо влияние върху 
конкурентоспособността на Европа. За намиране на изход от това положение трябва да 
се възприеме комплексен и същевременно, предвид сегашното състояние на 
икономиката, изключително внимателен подход. Всяка от държавите изготвя собствен 
набор от политики за насърчаване на пазарите на труда, включващи работни места. 
Особено внимание се обръща на уязвимите категории на пазара на труда, т.е. на 
възрастните работници, младите хора, имигрантите и хората с увреждания. Във връзка 
с това, съобщенията на ЕК показват, че ЕС би могъл да отбележи още по-голям 
напредък в изпълнението на действащото законодателство относно прилагането на 
принципа за недискриминация10. 

 
3.4 Ето защо възвръщането на динамиката на европейските пазари на труда и 

подпомагането на мобилността на работната ръка в Европа остават за в бъдеще един от 
основните елементи на Европейската стратегия за заетостта. Въпреки разнообразните 
инициативи и действия на Европейската комисия и на държавите-членки, мобилността 
в ЕС непрекъснато изостава от определените за ЕС цели в Лисабон (през 2000 г.), а 
именно: Европа да се превърне в най-конкурентоспособната икономика в света, 
основаваща се на знанието. 

 
3.5 С новия план за действие на Европейската комисия в областта на мобилността за 

2007-2010 г. се цели да се анализира положението, като се отчитат 
предизвикателствата, свързани с глобализацията, демографските промени и развитието 
на новите технологии, да се посочат пречките за мобилността в Европа, да се очертаят 
новите тенденции във формите на мобилност и да се определят необходимите 
действия. 

 

                                                      
9

 Европейски план за икономическо възстановяване, COM(2008) 800 окончателен от 26.11.2008 г. 
10

 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите, OВ L 303 от 2.12.2000 г., стр. 16–22. 
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3.6 В своя план Европейската комисия се съсредоточава по-специално върху: 
 

− подобряване на настоящото законодателство и текущата административна 
практика. Действията по-специално са замислени с оглед адаптирането на 
общностното законодателство към нуждите и контекста на съвременната епоха, 
укрепването на статута и аналитичния капацитет на мрежата TRESS 11  и 
засилването на административното сътрудничество и процедурите между 
националните институции и публичните власти; 

− по-висока степен на политическо съдействие за мобилността от страна на 
публичните власти на всички равнища, по-специално в областта на инвeстициите в 
съществуващите програми на национално, регионално и местно равнище и в 
областта на въвеждането на подходящи механизми за стимулиране на мобилността 
на работниците; 

− укрепване, подкрепа и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от 
EURES 12 , и наблягане на стратегическото измерение на тази система чрез 
укрепване на нейния аналитичен потенциал в областта на потоците на мобилност и 
промените на пазара на труда; 

− осъзнаване на предимствата на мобилността посредством иновативни процедури, 
промени на информационните процедури и въвеждане на примери за добри 
практики. 

 
3.7 Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд EUROFOUND, 

една от агенциите на Европейската комисия, функциониращи на тристранна основа, се 
превърна в уникална платформа за анализите и изследванията относно подпомагането 
на мобилността в Европа, установяване на съществуващите пречки и на новите 
предизвикателства, свързани с промените на пазара на труда. 

 
3.8 Досега Европейският икономическият и социален комитет не е изготвял комплексно 

становище относно мобилността и пречките, с които тя се сблъсква в Европа. В 
рамките на своята дейност като консултативен орган на Европейската комисия, ЕИСК 
не е пропускал да реагира недвусмислено на всички нейни послания и инициативи във 
връзка с движението на работниците в Европа и изготви редица важни становища13. 

 

                                                      
11

 TRESS – Обучение и координация на системите за социална сигурност в Европа. 
12

 EURES – Европейски служби по заетостта. 
13

 Виж например: становище на ЕИСК от 28 април 1999 г., озаглавено „Свободно движение и пребиваване на 
работниците“, докладчик: г-н VINAY (ОВ С 169 от 16.6.1999 г.); становище на ЕИСК от 27 януари 2000 г. относно 
„Предложение за регламент (ЕО) на Съвета за координация на системите за социална сигурност”, докладчик: 
г-н GARCÍA CARO (ОВ C 75 от 15.3.2000 г.); становище на ЕИСК от 24 април 2002 г. относно „Предложение за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на 
техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки”, докладчик: 
г-н GARCÍA CARO (ОВ C 149 от 21.6.2002 г.); становище на ЕИСК от 26 oктомври 2006 г. относно „Предложение за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност “, докладчик: г-н GREIF (ОВ C 324 от 30.12.2006 г.). 
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3.9 Социалните партньори също играят съществена роля. Те считат, че мобилността в 
Европа и премахването на пречките пред нея имат решаващо значение и включиха тази 
тема в своята Обща работна програма за периода 2003-2005 г. Други свързани 
инициативи, които те разработиха, и текстове, които изготвиха съвместно, също 
допринесоха за откриването на някои пречки за мобилността в ЕС. 

 

4. Факти и цифри: проучването на EUROFOUND 
 

4.1 Анализът на EUROFOUND, проведен въз основа на резултати, получени от 
Евробарометър14, очерта известен брой елементи, които са основни за разбиране на 
типовете поведение и мислене на европейските граждани по отношение на 
мобилността и имиграцията в Европа: 

 

− европейските граждани продължават да считат, че тяхната „свобода да се 
придвижват и да работят в ЕС“ е главното предимство и достижение на 
европейския проект (53% от запитаните); 

− въпреки силната подкрепа, която институциите и гражданите на ЕС оказват на 
идеята за мобилност в Европа, в държавите-членки продължават да съществуват 
безпокойства относно евентуалните последици, които би предизвикала една 
икономическа миграция от новите държави-членки; 

− само около 2% от европейските работници (ЕС-25) са родени в държава-членка, 
различна от тази, в която понастоящем имат работно място; 

− близо 4% от европейското население вече е пребивавало в друга държава-членка, 
докато 3% от хората са живели в един или друг момент извън ЕС. 

 

4.1.1 Що се отнася до географската мобилност, проучването показа, че в Европа 
трансграничната мобилност не е много висока. Резултатите сочат, че европейците 
обитават едно жилище средно десет години, като се има предвид, че периодът е 
сравнително по-кратък за младите хора и по-дълъг за по-възрастните. Според 
проучването в близко бъдеще не могат да се очакват радикални промени. 

 

4.1.2 В по-голямата си част мобилността продължава да е мотивирана от желанието да се 
опознаят нови хора и нови места. Все пак, за над една трета (38%) от хората, които 
планират да живеят в чужбина, преобладават икономическите мотиви (парите, 
качеството на заетостта). В новите държави-членки продължава да преобладава 
икономическата мотивация, но мотивацията на хората, свързана със заетостта, 
надделява над желанието им да се възползват от социалните предимства (или да 
злоупотребяват с тях) или от обществени услуги с по-добро качество. От друга страна 
главният фактор, който възпира хората от мобилност, е страхът да загубят 
социалните връзки (като ограничат контактите със семейството и се лишат от неговата 
подкрепа). Сред другите ограничаващи фактори фигурират също така жилищните 
условия, както и качеството на здравните услуги и грижи. 

                                                      
14

 Мобилността в Европа: проучване на Евробарометър, проведено през 2005 г. относно географската мобилност и пазара 
на труда, Служба за официални публикации на Европейските общности, 2006 г. 
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4.1.3 Предстоящи предизвикателства. Географската мобилност остава основната цел на 

Европейския съюз. Една прекалено слаба мобилност може да означава ограничена 
приспособимост и конкурентоспособност. И обратно, една твърде голяма мобилност 
между бедни и по-богати региони може да окаже въздействие върху пазарите на труда 
(липса на квалифицирани работници, повишаване на безработицата, изтичане на 
мозъци). 

 
4.1.4 Важен източник на фактически данни в този смисъл е и проучването, публикувано от 

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската 
комисия, озаглавено „Географската мобилност в Европейския съюз: да оптимизираме 
нейните икономически и социални предимства“ 15 . Според това проучване с 
политиките, насочени към разширяване на географската мобилност, се преследват две 
цели: 1) увеличаване на очакваните от мобилността предимства и 2) намаляване на 
тежестите, свързани с нея, за отделния човек. Проучването е съсредоточено преди 
всичко върху икономическия фактор на географската мобилност и върху нейната 
функция, като средство за изглаждане на различията между регионалните пазари на 
труда (заетост, реални заплати, недостиг на работници). 

 
4.1.5 Що се отнася до мобилността, средният брой работни места, които човек заема в 

течение на кариерата си е 3,9; средната продължителност, която съответства на всяко 
от тези работни места е 8,3 години. През току-що изтеклата година 8% от запитаните 
лица са сменили работата си, 32% са го направили през предходните 5 години и 50% 
през изтеклото десетилетие. 

 
4.1.6 Що се отнася до перспективата за в бъдеще, въпросното проучване показа, че 41% от 

отговорилите очакват смяна на работодателя през следващите пет години, 54% от 
отговорилите не предвиждат смяна на работното си място, а останалите 5% се 
колебаят. Може да се определят три основни причини, поради които хората очакват 
смяна на работодателя през следващите пет години: желанието за промяна и 
доброволно решение, недоброволно или неутрално решение, взето под натиска на 
обстоятелствата. 

 
4.1.7 Проучването показа, че от всички очаквани преминавания от едно работно място на 

друго през следващите пет години, 65% ще бъдат направени въз основа на доброволно 
решение. Доброволната мобилност от едно работно място на друго допринася за по-
добро развитие на уменията на работниците и засилва пригодността им за заетост, като 
същевременно подобрява техните перспективи за кариера и възнаграждение. 

 

                                                      
15

  Проучване относно„Географската мобилност в Европейския съюз: да оптимизираме нейните икономически и социални 
предимства“, април 2008 г., ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“. Contrat VT/2006/042. 
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4.1.8 Едно проучване, озаглавено „Job mobility in the EU: Optimising its Social and Economic 
Benefits“16, даде интересни резултати. Това проучване служи за основа на дискусия 
между държавите-членки по въпроса как да се оптимизира трудовата мобилност от 
икономическа и социална гледна точка. В проучването се анализира положението и 
различията в ЕС-27, наблюдават се икономическите фактори, пряко свързани с 
производителността, заплатите, иновациите и заетостта, както и факторите, които 
засягат качеството на труда и социалното сближаване. 

 
5. Специфични бележки 

 
5.1 Съвкупността от инициативи и разпоредби, чиято цел е улесняване и засилване на 

професионалната мобилност и подобряване на съгласуваността между търсенето и 
предлагането на пазара на труда, е от съществено значение в две отношения. Тези 
мерки могат да оптимизират не само функционирането на пазарите на труда и да 
попълнят недостига, но и да допринесат в значителна степен за осъществяването на 
целите на Европейската стратегия за растеж и заетост. 

 
5.2 Въпреки че европейските граждани вярват, че могат да се движат свободно и голямото 

мнозинство от тях признава, че вече съвсем не е реалистично да очакват да заемат едно 
и също работно място през целия си живот, резултатите от проучването сочат, че все 
още съществуват множество препятствия, които пречат на работниците да се движат 
свободно в държавите или да преодоляват рисковете, за да намерят ново работно място 
с по-добро качество. 

 
5.3 Сред множеството пречки за мобилността, можем да споменем: 

 
− ограничени езикови познания; 
− малко или недостатъчно развити знания и умения; 
− недостатъчно признаване на придобитите в други държави-членки образование и 

професионална квалификация; 
− правни и административни пречки; 
− трудности, срещани от съпрузите при намирането на трайна заетост за всеки от тях; 
− разпръснатост на информацията за предлагането работни места или липсата на 

прозрачност относно възможностите за обучение и заетост; 
− лоши транспортни инфраструктури; 
− недостиг на предлагане на жилищния пазар и цените на този пазар. 
− напоследък, случаи на ксенофобия и загуба на доверие. 

                                                      
16

  Проучване, озаглавено „Job mobility in the EU: Optimising its Social and Economic Benefits“ (Професионалната мобилност 
в ЕС: да оптимизираме нейните социални и икономически предимства), април 2008 г., Датски технологичен институт. 
Договор VT/2006/043 



- 11 - 

SOC/324 – CESE 629/2009   FR – MT/CI-MT/TD/AD/ai/yp/ld .../... 

 
5.4 За насърчаването на мобилността в Европа ще бъде необходимо да се премахнат 

известен брой съществуващи все още пречки. ЕИСК счита, че за да бъдат ефикасни, 
политиките за засилване на мобилността на работниците би трябвало да съдържат 
следните ключови елементи: 

 
5.4.1 На първо място, необходимо е да се гарантира по-добро информиране относно 

пречките за географската и професионалната мобилност и за мерките за подкрепа, с 
които се цели те да бъдат премахнати. През последните години в Европа бяха 
положени усилия за откриване на пречките за мобилността на работниците и за 
отстраняването им, но би било важно да се извършат проучвания едновременно на 
европейско и национално равнище, което ще даде възможност да се опознаят обхватът, 
характеристиките или ключовите фактори, които възпрепятстват икономическата 
мобилност, и да се оцени икономическото им въздействие. 

 
5.4.2 На второ място трябва приоритетно да се приложи философията на гъвкавата 

сигурност на пазарите на труда в Европа. Опитът показва, че държавите, които 
ефикасно прилагат тази философия, се приспособяват по-добре към промените в 
световен мащаб. При тези условия, мобилността трябва да се разбира като един от 
елементите, който позволява да се подобри заетостта, приспособимостта на 
работниците и конкурентоспособността на предприятията в условията на глобализация. 
Организацията на труда трябва да отговарят в по-голяма степен на нуждите на 
предприятията и на работниците и така може значително да допринесе за създаването 
на нови форми на мобилност. 

 
5.4.3 На трето място, необходимо е да се приспособят образователните системи към 

нуждите на пазара на труда. Трябва да се утвърди подходът, свързан с една ефективна 
система за обучение през целия живот. В днешно време пазарите на труда претърпяват 
все повече бързи промени и търсене на нови квалификации. Все повече хора трябва да 
се приспособяват към промените на работното си място и кариера като придобиват 
нови и разнообразни квалификации. Следователно хората трябва да са в състояние да 
развиват уменията си и да могат да ги подобряват, за да бъдат наети и да се 
приспособят към промените на пазара на труда. В това отношение приоритетите би 
трябвало да бъдат следните: 

 
− да се гарантира, че хората притежават необходимите знания и умения, дори още 

преди да са завършили обучението си; 
− хората да бъдат мотивирани да поемат също и лично отговорността да подобряват 

уменията си през целия живот и да се създават рамкови условия ), които им 
позволяват да осъществяват това; 

− обученията да се направят по-привлекателни, по-гъвкави и по-добре адаптирани 
към нуждите на пазара на труда; 
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− в тази връзка е необходимо да се обърне особено внимание на някои категории 
работници: младите хора и възрастните работници; 

− да се приложи принципът на партньорство между заинтересованите страни: 
държавата, социалните партньори, учебните заведения и предприятията. 

 
5.4.4 На четвърто място, необходимо е да бъдат доразвити системите за социална защита, 

за да бъде по-изгодно и по-лесно за работниците да се развиват в рамките на 
различните статути, присъщи за пазарите на труда в ЕС, и хората да не бъдат 
възпрепятствани да тръгват към други държави-членки, за да намерят в тях по-добра 
работа. И в тази насока ЕИСК припомня своето становище относно принципа на 
гъвкавата сигурност, по-специално когато става дума да се постави ударение върху 
подобряване пригодността на хората, за да им се даде възможност по-добре да се 
приспособят към промените на пазара на труда и да се възползват от предложения за 
работа с по-добро качество. И накрая, трябва да се създават работни места и да се 
оказва помощ на работниците, които искат да променят кариерата си, увеличавайки по 
този начин шанса им за успех на пазара на труда. Опитът показва, че понастоящем 
вместо да се залага на пасивно увеличение на придобивките, главната цел е да се 
стимулира заетостта на хората, като се премахват административните пречки и се 
инвестира едновременно в уменията и в активните политики за заетостта. 

 
5.4.5 На пето място, необходимо е да се премахнат законодателните, административни и 

данъчни пречки, които ограничават географската и професионалната мобилност: 
 

− прецизно да се прилагат разпоредбите, свързани със свободното движение на 
работниците, за да се гарантира недискриминационен достъп до заетостта; 

− да се насърчават държавите-членки да прилагат по-бързо и последователно 
Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации17 
и да се създаде европейска рамка на професионалните квалификации; 

− да се вземат мерки, за да се предотврати двойното данъчно облагане на 
допълнителните пенсионни системи; 

− да се решат проблемите, свързани със забраната на всякаква дискриминация на 
основата на националността, в областта на данъчното облагане (и на социалните 
придобивки); 

− при премахването на пречките за мобилността да се обърне специално внимание на 
лицата, страдащи от някакво увреждане; 

− да се отчитат специалните нужди на жените, които имат деца или издържат други 
лица. 

 

                                                      
17

  Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации. 
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5.4.6 На шесто място, европейските граждани би трябвало да имат лесен достъп до 
качествена информация относно възможностите за заетост и обучение. Има голямо 
количество леснодостъпни данни относно условията за живот и труд, но не се дава 
приоритет на онези, които са свързани с възможностите за обучение и заетост; често те 
не съществуват или са трудно достъпни. Европейската информационна система, която 
представя възможностите за заетост и обучение, е от съществено значение, за да се 
даде възможност на гражданите и на предприятията да направят добрия избор, когато 
става дума за развиване на способностите, да се използват възможностите и по този 
начин да се засили професионалната мобилност. В тази връзка интернет уебсайтът 
EURES може да играе значителна и полезна роля. Този сайт обаче понастоящем е 
недостатъчно познат не само сред гражданите, но и сред предприятията. В този 
контекст е необходимо да се даде предимство на подобряването на информацията, 
свързана със специфични теми, като например промените или адаптирането на 
социалните осигуровки (в зависимост от това дали са нормативни, или допълнителни) в 
случай на професионална и географска мобилност. Например, що се отнася до 
професионалните пенсионни системи, би било полезно да има достъп до информация 
относно равнището на придобитите права, данъчния режим, който следва да се 
приложи, реда и условията за трансфер, както и разходите и предимствата на всяка 
възможност и т.н18. 

 
5.4.7 И накрая, за да се улесни мобилността, трябва да бъдат разработени инициативи, с цел 

да се подобрят условията на достъп до жилище, както и транспортните 
инфраструктури. От първостепенно значение е хората да могат да намират достъпно и 
подходящо жилище в селищата, където има възможности за заетост. Освен това, за да 
бъдат работниците по-мобилни, определени разпоредби трябва непременно да 
благоприятстват съществуването на ефективни и гъвкави транспортни инфраструктури. 
Държавите-членки би трябвало, в сътрудничество с предприятията, да обърнат 
внимание на свързаните с имиграцията разходи, да създадат и развият схеми за 
насърчаване на мобилни лица, търсещи работа (на английски: mobile job seekers). 

 
5.5 През 2004 и 2007 г. ЕС се разшири и към него се присъединиха съответно десет и две 

нови държави-членки. Те поставиха началото на дебата за отварянето на границите и 
свободното движение на работниците. Заключенията от проведените от Eurofound 
изследвания потвърждават, че независимо от факта, че мигранти продължат да 
напускат Източна Европа и да отиват на Запад, то географската мобилност остава 
слаба и временна. 

 

                                                      
18

 Във връзка с това, Европейската комисия вече започна да извършва конкретни действия с цел да се заинтересоват 
европейските граждани и да им се предостави разбираема информация за техните права и задължения по отношение на 
социалната защита в страните на ЕС (проспекти, упътвания, видео материали) 



- 14 - 

SOC/324 – CESE 629/2009   FR – MT/CI-MT/TD/AD/ai/yp/ld .../... 

5.5.1 Държавите-членки, които въведоха преходни периоди в отношенията си с 
присъединилите се в 2004 г. към ЕС държави, трябва да посочат преди 1 май 2009 г. 
дали възнамеряват да навлязат в третата фаза и да удължат тези периоди за още две 
години. Що се отнася до България и Румъния, срокът, поставен на държавите-членки за 
да съобщят своите намерения, беше 31 декември 2008 г19. Ето защо ЕИСК се запозна с 
интерес с второто съобщение на Европейската комисия от 18 ноември 2008 г20. относно 
доклада за функционирането на преходните разпоредби, залегнали в Договора за 
присъединяване, съобщение, което по същество само потвърди заключенията от 
Първия доклад за оценка от 2006 г21. От заключенията на второто съобщение става 
ясно, че отварянето на пазарите на труда за работниците, граждани на новите държави-
членки, в действителност е имало определено положителен ефект както за икономиката 
на приемащите страни, така и за ЕС като цяло. 

 
5.5.2 Всяко решение за промяна в продължителността на преходните периоди, би трябвало 

да бъде взето на национално равнище въз основа на анализ на фактите. ЕИСК счита все 
пак, че ако през 2009 г. прилагането на тези преходни периоди се преустанови, ще се 
насърчи създаването на гъвкави и отворени пазари на труда и това би могло да 
допринесе за намаляване на незаконния труд и борба с бедността в Европа. 

 
5.5.3 Освен това запазването на преходните периоди може ограничи прилагането на 

практика на член 69 от Регламент № 1408/71 относно координирането на системите за 
социална сигурност (с който на безработните лица се предоставя правото да 
продължат да получават обезщетения за безработица от държавата-членка, която има 
правомощия да изплаща обезщетенията, докато си търсят работа в друга държава-
членка). 

 
5.6 Командироването на работници в контекста на либерализацията на услугите в 

Европа. Предимствата, свързани с доброто функциониране на вътрешния пазар, са от 
съществено значение за предприятията, работниците, гражданите и икономиката като 
цяло. Това допринася за растежа на предприятията и подобрява достъпа до един пазар, 
който вече наброява около петстотин милиона души и тридесетина държави 
(благодарение на Европейското икономическо пространство). Европейските 
предприятия се изправят пред по-голяма конкуренция и затвърждават позицията си на 
световния пазар. Новата директива за услугите на вътрешния пазар е основен 
инструмент за продължаването на процеса на либерализация. 

                                                      
19

  Гърция, Испания, Унгария и Португалия вече намалиха ограниченията пред свободното движение на работници от тези страни. 
20

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите - Въздействието от свободното движение на работници в контекста на разширяването на ЕС - 
Доклад относно първия етап (1 януари 2007 г. - 31 декември 2008 г.) от прилагането на преходните разпоредби, 
предвидени в Договора за присъединяване от 2005 г., и изискван по силата на преходните разпоредби, предвидени в 
Договора за присъединяване от 2003 г. (COM(2008) 765 окончателен). 

21
  Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите – Доклад относно функционирането на преходните разпоредби, предвидени в договора за 
присъединяване от 2003 г. (за периода от 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г.) COM(2006) 48 окончателен. 
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5.6.1 В тази връзка Европейската комисия публикува две съобщения22, в които се разглежда 

командироването на работниците в рамките на свързаните с услугите разпоредби. С 
тези текстове се целеше анализиране на ситуацията и предоставяне на държавите-
членки на някои препоръки, за да могат те да прилагат и тълкуват правилно решенията 
на Съда на Европейските общности. Освен това трябваше да бъде разгледана 
допълняемостта на двата инструмента и оптимизирането на предимствата на сега 
предоставяната защита на командированите работници. 

 
5.6.2 Съгласно предходното си становище от 29 май 2008 г23., Комитетът е удовлетворен от 

Решение 2009/17/ЕО на Европейската комисия24 за създаване на комитет на високо 
равнище, съставен от експерти, работещ в областта на командироването на 
работници; комитет, който трябва да улесни определянето и обмена на доказани 
практики, както и извършването на задълбочени изследвания и намирането на решения, 
свързани с прилагането на директивата. Представителите на социалните партньори 
също са приобщени към този процес. 

 
5.6.3 Някои неотдавнашни решения на Съда на Европейските общности (по делата Laval25, 

Viking26 и Rüffert27), които бяха свързани с Директива 96/71/EО за командироването на 
работници, предизвикаха спорове относно директивата за командироване на 
работници. Ето защо Комитетът подкрепя предложението от октомври 2008 г. на 
Европейската комисия и френското председателство, европейските социални 
партньори да изготвят съвместно анализ, който да съдържа цялостна оценка на 
правните, икономическите и социални последици от тези решения. 

 

                                                      
22

  Съобщение на Комисията относно „Препоръки за командироването на работници в рамките на предоставянето на 
услуги“ (COM(2006) 159 окончателен) и съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги - оптимизиране на ползите и потенциала от него и същевременно гарантиране на защита на 
работниците (COM(2007) 304 окончателен). 

23
  Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Командироването на работници в рамките на 

предоставянето на услуги: оптимизиране на ползите и потенциала от него и същевременно гарантиране на защита на 
работниците“, (COM(2007) 304 окончателен), докладчик: г-жа Le Nouail Marlière, OВ C 224 от 30.8.2008, стр. 95–99. 

24
  ОВ L 8 от 13.1.2009, стр. 26–28. 

25
  Съд на Европейските общности, дело C-341/05, Laval un Partneri Ltd срещу Svenska Byggnadsarbetareförbundet (шведски 

профсъюзи на строителите). 
26

  Съд на Европейските общности, дело C-438/05, International Transport Workers’ Federation и Finnish Seamen’s Union 
cрещу Viking Line ABP и OÜ Viking Line Eesti. 

27
  Съд на Европейските общности, дело C-346/06, Dirk Rüffert, в качеството му на синдик на Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG 

cрещу Land Niedersachsen. 
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5.7 Координация и модернизация на системите за социална защита. Законодателната 
рамка, която гарантира координацията на системите за социална защита, е инструмент 
със съществено значение за насърчаването на мобилността в ЕС. Настоящият 
регламент 1408/7128 се заменя с Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета, приет през април 2004 г. Съгласно член 89 от този регламент редът за 
прилагането му ще бъде определен в последващ регламент. Този текст 
(COM(2006) 16) 29  беше представен едва през януари 2006 г. Новият регламент за 
прилагане има за цел предимно опростяване и рационализиране на правните и 
административни разпоредби, изясняване на правата и задълженията на всички, които 
участват в системите за координиране на социалната защита, въвеждане на по-
ефикасни и по-бързи процедури за обмен на данни и накрая, намаляване на разходите. 

 
5.7.1 В становище, публикувано през 2006 г 30 ., ЕИСК счита, че новото предложение е 

напредък към подобряване на свободата на движение в ЕС. Предложението за 
регламент съдържа много опростявания, уточнения и подобрения. ЕИСК твърдо 
подкрепя разширяването на конкретното му и практическо приложно поле и всички 
правила, с които се цели засилване на сътрудничеството между институциите, които 
управляват социалната сигурност. 

 
5.7.2 От друга страна, в своето становище ЕИСК подчерта деликатния характер на 

преговорите относно единадесетото приложение към Регламент 883/2004, определящо 
процедурите за изпълнение на някои законодателни разпоредби. Държавите-членки се 
призовават да посочат онези особености на своите национални системи, които те биха 
желали да останат извън обсега на Регламента, за да се даде възможност за 
безпроблемно координиране на социалната защита. По този въпрос от доста време се 
водят интензивни преговори между държавите-членки. Във връзка с това ЕИСК 
призова за бързото им приключване и отбеляза, че проследяването на някои въпроси, 
свързани със субсидиарността, не трябва обаче да забави влизането в сила на новия 
регламент, особено когато става дума за инициативи на Европейската комисия, 
насочени към подпомагане на мобилността в Европа. 

 
5.7.3 В общ план, законодателната рамка, гарантираща координирането на системите за 

социална сигурност, би трябвало за в бъдеще да реагира гъвкаво на променящата се 
действителност на пазара на труда, на новите форми на заетост, на променливостта на 
системите на труд и особено на новите форми на мобилност. Би било необходимо да се 
засилят формите на административно сътрудничество между държавите-членки, като 
се използват електронните технологии. 

                                                      
28

  OВ L 149 от 5.7.1971 г. 
29

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ реда и условията за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координацията на системите за социално осигуряване, COM(2006) 16 окончателен - 
2006/0006 (COD). 

30
  Становище на Европейския икономически и социален комитет от 26 октомври 2006 г. относно „Предложение за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (EО) № 883/2004 
за координация на системите за социална сигурност“, докладчик: г-н GREIF (ОВ C 324 от 30.12.2006 г.). 
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5.8 По принцип мигрантите се възползват от социални осигуровки по силата на регламента 
за координация на системите за социална сигурност, на Регламент (EИО) № 1612/68, 
дори по силата на принципа на равенство, изразен в Директива 2004/38/CE 31 . 
Принципът следователно е, че всички лица, които законно пребивават в дадена 
приемна страна, би трябвало да имат еднакви права за всички осигуровки. Никой не би 
трябвало да бъде изключван от системата. 

 
5.9 Проблемът е в това, че общата правна рамка се състои от правила, които нямат еднаква 

сила (регламенти, директиви, решения на Съда на Европейските общности). 
Регламентите се прилагат пряко и по един и същ начин. Директивите се прилагат по 
различен начин във всяка държава-членка. Ето защо за в бъдеще ще е необходимо да се 
следи за прозрачността и най-вече за съгласуваността на тези правила. Би трябвало да 
се поддържа един принцип на равенство (например равенство на достъп до данъчните 
облекчения) и да се запази правната сигурност. Вероятно правната рамка няма да бъде 
опростена, но е възможно да се запълнят известен брой празноти чрез сътрудничество 
между държавите-членки; в това отношение все още има голям запас от възможности. 

 
5.10 Мобилността в областта на образованието и специализираното обучение е 

неразделен аспект на свободното движение на хората и е главният инструмент, който 
позволява да се създаде европейско пространство на образованието и на обучението. 

 

5.10.1 ЕИСК подкрепя Европейска харта за качество на мобилността 32 , която да се 
основава на факта, че мобилността в областта на образованието и професионалното 
обучение е неделима част от свободното движение на хората и че засилването на 
европейската мобилност в тази област води до осъществяване на целите на 
Лисабонската стратегия. Хартата предлага съвкупност от принципи и мерки, 
приложими в областта на мобилността на младите или на възрастните хора, за нуждите 
на тяхното формално или неформално образование и за личното им и професионално 
развитие. 

 

                                                      
31

  Директива 2004/38/CE на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на 
Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки, 
изменяща регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО E, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE и 93/96/CEE. (Текст, представляващ интерес за ЕИП). 

32
  Европейска харта за качество на мобилността (OВ L 394 от 30.12.2006 г.), http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11085.htm. 
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5.10.2 Европейската комисия създаде цяла поредица от ефективни инструменти за 
благоприятстване на мобилността в Европа в сферата на образованието, 
професионалното обучение и обучението през целия живот. EUROPASS33 представлява 
координирана съвкупност от документи, която помага на европейските граждани да 
придобият по-добра представа за своите квалификации и умения. Последният доклад за 
оценка от 2008 г. потвърди ефективността на националните центрове и на интернет 
порталите, както и в общ план, добавената стойност на EUROPASS, като освен това 
очерта някои недостатъци, особено в инструментите на EUROPASS, които не се опират 
на резултати от образователен характер. 

 

5.10.3 Би следвало това измерение да се засили чрез създаване на Европейска 
квалификационна рамка (ЕКР) за образование и обучение през целия живот34, рамка, 
която би трябвало да бъде свързана с европейските системи за натрупване и трансфер 
на кредити35. 

 

5.11 Освен това, поради особено големия наплив на работници от трети страни, свързан с 
приетите от Европейската комисия разпоредби за улесняване на законната имиграция, е 
необходимо да се помисли за новото предизвикателство, пред което са изправени 
европейските образователни системи. 

 

5.11.1 Комитетът очаква също така с интерес резултатите от дебата, открит през юли 2008 г. с 
публикуването на Зелената книга на Европейската комисия, озаглавена „Миграция и 
мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в 
ЕС“36. EИСК призовава да се анализира бъдещето и ролята на Директива 77/486/EИО, 
която понастоящем разглежда само обучението на децата на работниците мигранти, 
граждани на Европейския съюз. 

 

                                                      
33

  Решение № 2241/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на 
Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Europass). 

34
  Препоръка 2008/111/01 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка 

(ЕКР) за образование и обучение през целия живот. 
35

  Европейка система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСНТК) и предложение за препоръка на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и 
обучение (ECVET), COM (2008) 180. 

36
  Зелена книга „Миграция и мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС“ 

(COM(2008) 423 окончателен). 
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5.12 Да се улеснява законната и да се води борба срещу незаконната имиграция на лица 
от трети страни, по смисъла на съобщението на Европейската комисия относно 
„Глобалният подход към миграцията“37, публикувано през ноември 2006 г., което 
представлява друг принос на Комисията за засилване на мобилността и законната 
имиграция в Европа, за да се отговори на демографските предизвикателства. В 
съответствие със законодателната си програма за 2007 г. Европейската комисия 
публикува две законодателни предложения 38 , предназначени за улесняване на 
влизането и престоя в ЕС на икономически мигранти от трети страни. Тя представи 
своето предложение за „синя карта“, чиято цел е да привлича в Европа 
висококвалифицирани работници от същите тези страни. Съдържащите се в това 
предложение за директива права и задължения на лица от трети страни, които се 
основават на равното третиране в областта на заплащането на труда, на условията на 
труд, на правото на сдружаване, както и на общо и професионално образование, са 
добра изходна база за законодателството в областта на имиграцията и следва да 
обхванат всички категории работници мигранти. ЕИСК счита, че временните мерки, 
които за кратък период ограничават свободното движение на работници от новите 
държави-членки, представляват дерогация, което би следвало да бъде бързо отстранено 
по отношение на заетостта на висококвалифицирани39. 

 

Брюксел, 25 март 2009 г. 
 

 
_____________ 

                                                      
37

  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент „Глобалният подход към миграцията една година 
по-късно: към всеобхватна европейска миграционна политика“, (COM(2006) 735 окончателен). 

38
  Става дума за Предложение за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 

страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост (предложение за създаване на „синя карта на ЕС”) 
(COM(2007) 637 окончателен), предложение за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на 
граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно 
общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка (COM(2007) 638 
окончателен). 

39
 Вж. бележка под линия 5 


