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На 14 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Интеграцията и социалната програма“. 
 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 26 януари 2010 г. 
 
На 460-ата си пленарна сесия, проведена на 17 и 18 февруари 2010 г. (заседание от 17 февруари 
2010 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 158 
гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
 

 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет в качеството си на институция, която 

е силно ангажирана с подпомагане и развиване на Програмата за социална политика, 
както и с насърчаване на интеграцията на имигрантите и етническите малцинства, реши 
да изготви настоящото становище по собствена инициатива, за да може Европейският 
съюз да укрепи връзките между политиките за интеграция и програмата за 
социална политика. 

 
1.2 2010 г. ще е много важна година за социалните политики на ЕС: ще бъде отбелязана 

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване; ще бъде 
изготвена стратегията „ЕС 2020“ и ще бъде приета нова Социална програма. 

 
1.3 Комитетът счита, че при преразглеждането на Социалната програма след 2010 г. трябва 

да се разгледат приоритетно социалните последици на имиграцията. 
 
1.4 Като се има предвид, че имиграцията, интеграцията и социалната програма са в 

компетенциите на различни комисари и генерални дирекции, ЕИСК предлага да се 
подобри политическото и административното сътрудничество в рамките на 
Европейската комисия. 
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1.5 Политиките за интеграция трябва да бъдат обвързани с основните цели на социалната 
политика на ЕС; по този начин всички лица, включително и лицата от трети страни, 
европейските граждани от имигрантски произход и малцинствата, ще могат да се 
възползват от техните възможности. Освен това борбата срещу социалното изключване 
трябва да обхваща всички лица, включително имигрантите, било то граждани на ЕС 
или на трети страни. 

 
1.6 ЕИСК счита за приоритет засилването на интеграцията на европейско равнище, като се 

има предвид икономическата криза, положението на имигрантите и малцинствата по 
отношение на заетостта, социалното приобщаване, равенството между мъжете и 
жените, бедността, образованието и обучението, здравеопазването, социалната защита 
и борбата срещу дискриминацията. 

 
1.7 Перспективата за многообразие в резултат на имиграция трябва да бъде включена в 

хоризонтален план при определянето и прилагането на социалните политики, 
успоредно с разработването на политики и мерки, насочени конкретно към интеграция 
на имигранти и етнически малцинства. 

 
1.8 Следователно, като се има предвид придобитият от други политики опит, Комитетът 

предлага да започне процес на „вграждане“ (mainstreaming) на интеграцията в 
различните политически, законодателни и финансови инструменти на ЕС, с цел 
насърчаване на интеграцията, равното третиране и борбата с дискриминацията. 

 
2. Представяне 
 
2.1 Европейският съюз прие обща политика по въпросите на имиграцията, за която 

Комитетът дава принос чрез своите становища, изтъква важността на интеграцията 
като „ключ към успеха на имиграцията“ и признава необходимостта европейските 
общества да подобряват способността си да управляват характерното за имиграцията 
многообразие, за да засилват социалното сближаване. 

 
2.2 През последните десет години имигрантите са дали значителен принос за 

икономическото и социалното развитие на Европа1. Много мъже и жени от трети 
страни са се включили в европейския пазар на труда, като са допринесли за ръста на 
икономиката, заетостта, социалноосигурителните вноски и данъчните приходи. 

 
2.3 ЕИСК предложи „гражданско интегриране“, което се основава на „постепенното 

приравняване на правата и задълженията на имигрантите към тези на останалата част 
от населението, както и на достъпа им до блага, услуги и форми на гражданско участие 
в условия на равни възможности и третиране“2. 

                                                 
1

 COM(2008) 758 окончателен. 

2
  ОВ C 125, 27.5.2002 г. 
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2.4 През 2010 г. трябва да се направи обновяване на Лисабонската стратегия в светлината 

на стратегията „ЕС-2020“ и Социалната програма и ще бъде извършена оценка на 
Фонда за интеграция. Освен това ЕС разполага с Договора от Лисабон и с Хартата на 
основните права, ще има нова Комисия3, а Парламентът ще е навлязъл в първата част 
на настоящия си мандат. 

 
2.5 2010 г. ще бъде и Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване 

– възможност за подновяване на ангажимента за солидарност, социална справедливост 
и по-силно приобщаване. 

 
2.6 Политиките за интеграция трябва да бъдат обвързани с основните цели на социалната 

политика на ЕС. ЕИСК предлага да се подобри политическата и административната 
координация в Европейската комисия. 

 
2.7 С настъпването на икономическата криза много имигранти се оказват сред най-

уязвимите социални групи и стават първите � жертви: те са първите, които губят 
работата си, срещат по-големи трудности при повторната си интеграция на пазара на 
труда и са изложени на риска да изпаднат под прага на бедност – ситуация, която е още 
по-сериозна при жените имигранти4. 

 
2.8 В много случаи има по-голяма вероятност синовете и дъщерите на имигрантите да не 

завършат успешно образованието си. 
 
2.9 ЕИСК счита за важно да се полагат по-големи усилия в борбата срещу 

дискриминацията чрез развиване на наличните законодателни инструменти и засилване 
на публичните политики и ангажиментите за социална интеграция. 

 
2.10 Едновременно с икономическата криза, в политическия и обществен дебат на някои 

държави-членки са наблюдават все по-яростни вербални атаки срещу правата на 
имигрантите, което води до по-твърдолинейно законодателство и засилване на 
ксенофобията. 

 
2.11 Освен това някои правителства съкращават публичните средства, предвидени за 

политиките за интеграция, докато в период на криза инвестициите в социални 
политики не трябва да се намаляват, а да се увеличават. 

 
2.12 ЕИСК счита, че една подходяща политика на интеграция е фактор за икономическа 

ефективност и социално сближаване в рамките на подходяща обща политика за 
имиграция. 

                                                 
3

 Въпросите на интеграцията и на Социалната програма са в правомощията на различни комисари и генерални дирекции. 

4
 Евростат. 
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2.13 Политиките за интеграция в Европа са много различни поради различната социална и 

политическа култура и различните правни системи. Но във всички държави-членки 
целите на интеграцията са свързани със социалните политики. 

 
2.14 В Европейския съюз процесите на интегриране на имигрантите протичат с различна 

скорост. В момента миграционните процеси са по-слаби в новите държави-членки от 
Централна и Източна Европа и по-засилени в тези от Южна и Западна Европа. Опитът 
обаче показва, че в бъдеще всички европейски страни ще имат значителни нива на 
имиграция. 

 
2.15 Комитетът би искал да отбележи, че в един цялостен подход на европейската 

имиграционна политика е необходимо да се засилят връзките между имиграция и 
развитие. ЕИСК изготви две становища5 въз основа на този подход. 

 
3. Интеграцията 
 
3.1 Социалният процес на интеграция се наблюдава в различни сфери на живота: в 

семейството, в квартала и в града, на работното място, в синдиката, в стопанската 
организация, в училище, в центъра за обучение, в сдруженията, в религиозните 
организации, в спортните клубове, в армията и т.н. 

 
3.2 Като се има предвид, че интеграцията е процес, който протича в обществените 

структури, е необходимо добро управление, за да може този социален процес да бъде 
подкрепен и съпътстван от подходящи политики от страна на публичните власти. 
Местните и регионалните власти, в рамките на своите правомощия в различните 
държави-членки, разполагат с политически, законодателни и финансови инструменти, 
които трябва да използват по подходящ начин в политиките за интеграция. 

 
3.3 Десетият от общите основни принципи (Приложение 1) предлага интеграцията да бъде 

част от всички политически програми във всички сфери на управление (вграждане или 
„mainstreaming“). 

 

                                                 
5

  Вж. следните становища на ЕИСК: 

ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 91. 

ОВ C 120, 16.5.2008 г., стр. 82. 
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3.4 ЕИСК изготви редица становища по собствена инициатива6, насърчавайки проактивни 
политики за интеграция в ЕС като двупосочен процес, насочен към приемащото 
общество и към имигрантите, с цел да се постигне общество, в което всички граждани, 
независимо от техния произход, имат едни и същи права и задължения и споделят 
ценностите на демократичните, отворени и плуралистични общества. 

 
3.5 Комитетът счита, че организациите на гражданското общество играят изключително 

важна роля при интеграцията. Имигрантите и приемащото общество трябва да покажат, 
че подкрепят интеграцията. Социалните партньори и организациите на гражданското 
общество трябва да бъдат ангажирани с политиките за интеграция и борбата срещу 
дискриминацията. 

 
3.6 Интеграцията е обществен процес, в който участват имигрантите и приемащото 

общество. Различните публични администрации и социалните участници трябва да се 
ангажират с този процес. Европейските, националните, регионалните и местните власти 
трябва да изготвят програми в сферата на своите правомощия. За да се гарантира 
тяхната ефективност и да има обща последователност, програмите и мерките трябва да 
се допълват и координират по подходящ начин. 

 
3.7 В друго свое становище7 ЕИСК предложи важен ангажимент от страна на местните 

власти, предвид факта, че интеграцията е предизвикателство преди всичко на местно и 
регионално равнище. Тези политики ще имат по-голям успех, ако в тях се включат 
регионалните и местните власти, а организациите на гражданското общество 
сътрудничат активно. 

 
3.8 Интеграцията е двупосочен процес, основан на правата и задълженията на гражданите 

на трети страни и на приемащото общество, който позволява пълноценно участие на 
имигрантите. В друго свое становище ЕИСК определи интеграцията като 
„постепенното приравняване на правата и задълженията на имигрантите към тези 
на останалата част от населението, както и на достъпа им до блага, услуги и форми 
на гражданско участие в условия на равни възможности и третиране“8. 

 

                                                 
6

  Вж. следните становища на ЕИСК: 

ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 95. 

ОВ C 125, 27.5.2002 г., стр. 112. 

ОВ C 80, 30.3.2004 г., стр. 92. 

ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 128. 

7
 ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 218. 

8
  OВ C 125, 27.5.2002 г., параграф 1.4 (докладчик: г-н Pariza Castaños). 
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3.9 Комитетът счита, че имигрантите трябва да имат благоприятно отношение към 
интеграцията и че двупосочният подход показва, че интеграцията засяга не само 
имигрантите, но и приемащото общество. 

 
3.10 Политиките за интеграция и социално приобщаване трябва да са насочени в различни 

посоки, в това число към първоначалния прием, обучението по езика, законите и 
обичаите, борбата срещу дискриминацията, политиките за заетост и обучение, 
равенството между мъжете и жените, образованието на малолетни и непълнолетни, 
семейната политика, политиката за младежта, жилищната политика, здравеопазването, 
борбата срещу бедността, разширяването на социалните услуги и улесняването на 
гражданското участие на лица от имигрантски произход. 

 
3.11 Тези политики трябва да улесняват лицата от имигрантски произход да живеят в 

хармония в приемащите европейски общества, които се отличават с все по-голямо 
етническо и културно многообразие. 

 
3.12 На конференция9 през 2002 г., организирана съвместно с Комисията, ЕИСК предложи 

на институциите на ЕС да изготвят Европейска програма за интеграция и да създадат 
фонд на Общността. Комисията започна пилотна програма за интеграция (INTI) и през 
2006 г. предложи да бъде създаден Фонд за интеграция, който беше приет от Съвета и в 
момента е част от бюджета за 2007-2013 г. 

 
3.13 През ноември 2004 г. Съветът прие „Общи основни принципи за политика на 

интеграция на имигрантите в Европейския съюз“10. Тези принципи допълват 
законодателните рамки за правата на човека, недискриминацията и равните 
възможности, както и социалното приобщаване. 

 
3.14 Комитетът желае да изтъкне важността на общ европейски подход, тъй като той има 

значителна добавена стойност за политиките и процесите на интеграция, като 
осигурява междусекторна връзка с останалите политики на ЕС, сред които са 
стратегията „ЕС-2020“, социалната програма и политиката на сближаване. Подобен 
подход ще засили и връзките между интеграцията и ценностите и принципите на ЕС, 
посочени в Европейската харта на основните права и в Европейската конвенция за 
защита на правата на човека. 

 

                                                 
9

  Конференция на тема: „Имиграция: ролята на гражданското общество за интеграцията“, Брюксел, 
9 и 10 септември 2002 г. 

10
  Документ 14615/04 от 19 ноември 2004 г. 
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3.15 Фондът за интеграция е финансов инструмент за развитие на политиките за интеграция 
с европейска насоченост и добавена стойност в рамките на общите основни принципи. 
Политиките за интеграция имат за правна основа член 63 от Договора и са насочени 
към лица от трети страни, докато Европейският социален фонд (ЕСФ) е насочен към 
цялото население на ЕС, в което се включват и имигрантите. Поради това Фондът за 
интеграция и ЕСФ се допълват. 

 
3.16 ЕИСК подкрепя шестте политически цели11 на Фонда за интеграция и се надява да бъде 

запознат с междинната оценка на Фонда през 2010 г., за да предложи някои промени. 
 
3.17 Неотдавна се учреди Европейският форум за интеграция, за да може гражданското 

общество и организациите на имигрантите да участват в политиките за интеграция на 
ЕС. Комитетът е силно ангажиран с дейността на Форума. 

 
3.18 В своите заключения във връзка с интеграцията от юни 2007 г. Европейският съвет 

посочи, че е необходимо да се постигне напредък по Общата програма за интеграция от 
2005 г., като се разработят общите основни принципи. 

 
3.19 ЕИСК иска да допълни този подход и счита за приоритет укрепването на интеграцията 

на европейско равнище, като се има предвид положението на имигрантите и 
малцинствата по отношение на заетостта, социалното приобщаване, равенството между 
мъжете и жените, бедността, образованието и обучението, здравеопазването, 
социалната защита и борбата срещу дискриминацията. 

 
4. Програмата за социална политика 
 
4.1 Като следствие от международната финансова криза Европейският съюз изпадна в 

сериозна икономическа криза, която доведе до силно влошаване на социалното 
положение. Кризата оказва силно отрицателно въздействие върху интеграцията. 

 
4.2 Обновената социална програма12 (2008 г.), поради момента на разработването �, 

нямаше как да отчете отрицателния развой на икономическата криза, нарастването на 
безработицата и влошаването на публичните финанси и социалното положение. 

 
4.3 Според предвижданията на Европейската комисия икономическото възстановяване ще 

е бавно и създаването на работни места ще се забави. 
 
4.4 ЕИСК счита, че във всички случаи социалното възстановяване ще бъде много по-бавно 

от икономическото. В този контекст оказваната от социалната политика подкрепа ще 
бъде от ключово значение. 

                                                 
11

  Приложение 2. 

12
  COM(2008) 412 окончателен. 
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4.5 2010 г. ще е много важна година за социалните политики на ЕС: ще бъде отбелязана 

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, ще бъде 
изготвена стратегията „ЕС-2020“ за периода след 2010 г. и ще бъде приета нова 
Социална програма, с необходимите мерки и инструменти. 

 
4.6 Обновената социална програма (2008 г.), която признава важния принос на 

имиграцията за заетостта в Европа, предлага подобряване на интеграцията и прилагане 
на социалните политики в сферите на образованието, здравеопазването и жилищната 
политика. 

 
4.7 В своето становище13 от януари 2009 г. относно Обновената социална програма, ЕИСК 

отдаде признание на успеха на този нов подход и се спря на проблемите, произтичащи 
от нарастването на миграционните потоци и неподходящите социални политики. 

 
4.8 Френското председателство на ЕС поиска от Комитета да изготви проучвателно 

становище14 относно „Нова европейска програма за социално действие“, което беше 
прието през юли 2008 г. ЕИСК счита, че новата програма за социално действие трябва 
да бъде полезна, за да се потърси отговор на затрудненото икономическо и социално 
положение. Комитетът предложи новата програма да отчита политиките за интеграция, 
равното третиране, развитието на Отворения метод на координация, както и 
увеличаването на ресурсите, предназначени за Фонда за интеграция. 

 
4.9 На 6 май 2009 г. Парламентът прие Резолюция15 относно социалната програма, в която 

посочи, че политиката за имиграция трябва да се основава на правата на човека, да 
допринася за укрепване на законодателството за борба с дискриминацията и да 
насърчава стратегия за интеграция и равни възможности. 

 
4.10 Лицата с административно неуреден статут („мигранти с нередовен статут“) са много 

уязвими, могат да попаднат в мрежите на трудовата експлоатация, бедността и най-
крайното социално изключване, поради което, както предложи Комитетът, в рамките на 
Европейския пакт за имиграцията и убежището би могъл да се уреди 
административният статут на тези лица, като се отчита степента им на интеграция в 
обществото и на пазара на труда. От друга страна, ЕИСК счита, че социалните 
политики на ЕС не трябва да изключват „мигрантите с нередовен статут“ от целите и 
програмите за социално приобщаване и от ЕСФ. 

 

                                                 
13

  ОВ C 182, 4.8.2009 г., стр. 65. 

14
  ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 99. 

15
  2008/2330 (INI). 
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4.11 В следващите години ще нарасне вътрешната мобилност на европейските граждани и 
имиграцията към Европа на многобройни лица от трети страни. Тези процеси ще 
засилят националното, етническото, религиозното и културното многообразие на 
Европейския съюз. 

 
4.12 Настоящата Обновена социална програма отчита, в ограничена степен, единствено 

многообразието на европейските общества, интеграцията на имигрантите и 
малолетните и непълнолетните лица, равното третиране и борбата срещу 
дискриминацията. Комитетът счита, че при преразглеждането на Социалната програма 
през 2010 г. трябва да се отдели по-голямо внимание на социалните последици на 
имиграцията както за имигрантите, така и за приемащите общества. 

 
4.13 Следователно трябва да се укрепят връзките между Социалната програма и 

интеграцията, поради което ЕИСК предлага процесът на „вграждане“ (mainstreaming) 
на интеграцията да бъде включен в различните политически, законодателни и 
финансови инструменти на ЕС, с цел насърчаване на интеграцията. 

 
5. Някои политически области 
 
5.1 Деца и младежи 
 
5.1.1 Политиките за младежта ще трябва да разгледат потребностите и обстоятелствата на 

младежите имигранти в процеса на преход към живота на възрастни и в социалната им 
интеграция. 

 
5.1.2 Много млади хора, деца на имигранти, постигат професионален успех и се превръщат в 

много активни граждани в своята общност, но има и много други, включително от 
второ и трето поколение, които се намират в много уязвимо положение или са 
социално изключени, сред тях се наблюдава високо равнище на лоша успеваемост в 
училище и поради това са изложени на по-висок риск от безработица. 

 
5.1.3 Подкрепата за семействата е изключително важна; както беше предложено от 

Комитета16, ЕС трябва да поддържа по-активна семейна политика. 
 
5.1.4 Отвореният метод на координация по въпросите на младежта ще трябва да включва 

показатели от гледна точка на многообразието, имиграцията и недискриминацията. 
 
5.1.5 Следва да се използват възможностите, които предлагат европейските програми, 

насочени към учене през целия живот, мобилност, предприемачески дух и гражданство 
сред младежите, за да се преодолеят конкретните пречки, пред които са изправени 
младежите имигранти, и да се стимулира обменът на опит. 

                                                 
16

  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 66 и ОВ C 120, 16.5.2008 г., стр. 66. 
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5.2 Образование и обучение 
 
5.2.1 Политиките за интеграция на държавите-членки включват образованието и обучението 

като основни елементи на процеса. Децата и младежите имигранти обаче, както и 
малцинствата, са изправени пред специфични пречки и предизвикателства, на които 
трябва да се отдели специално внимание. 

 
5.2.2 В много случаи училищата не са в състояние да намерят подходящо решение на 

проблемите и предизвикателствата. Необходимо е да се подобрят ресурсите на 
училищата, да се развива стремежът към отвореност и да се подпомагат учителите в 
междукултурното обучение и управлението на многообразието. 

 
5.2.3 Ще трябва да се разработят показатели за качество на образованието, които да бъдат 

достатъчно гъвкави, за да отговарят на потребностите на учащите, сред които се среща 
все по-голямо многообразие. 

 
5.2.4 Предложената рамка за отворения метод на координация по въпросите на 

образованието следва да служи за открояване на добрите практики при търсене на 
решения за лошата успеваемост в училище на младежите от имигрантски произход. 

 
5.2.5 За тази цел ще е необходимо да се определят показатели като социално-икономически 

статут; завършване на (задължителното) образование от страна на младежите; 
многообразие и междукултурни умения на преподавателите; способност на 
училищната образователна система да осигурява социална мобилност; концентрация на 
ученици от имигрантски произход; насърчаване на многоезичието в образователната 
система; отвореност на образователните системи към всички деца и младежи и др. 

 
5.2.6 В своето становище относно миграцията, мобилността и интеграцията17 ЕИСК 

подчерта как се отразява неблагоприятната позиция, в която се намират имигрантите 
или лицата от имигрантски произход, върху образованието за възрастни: те вземат по-
слабо участие в дейностите, свързани с продължаващо обучение, и предлаганите за тях 
курсове се свеждат до придобиването на езикови умения. За да се подобри 
интегрирането на имигрантите, продължаващото обучение следва да започне да се 
предлага на цялото население, с подчертано внимание върху равния достъп на лица от 
имигрантски произход. 

 
5.2.7 В програмите за образование и обучение в Европа трябва да бъдат включени 

дисциплини, в които се преподават обичаите, историята, ценностите и принципите на 
европейските демокрации, както и запознаване с културата и ценностите на страните на 
произход на имигрантите (когато техният брой го позволява). 

                                                 
17

  ОВ C 218, 11.9.2009 г., стр. 85. 
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5.3 Заетост 
 
5.3.1 ЕИСК изготвя проучвателно становище18 по искане на испанското председателство 

относно „Интеграция на работниците имигранти“, което съдържа и предложения за 
Европейска социална програма. 

 
5.3.2 Достъпът до пазара на труда е много важен и представлява основна част от процеса 

на интеграция, тъй като достойният труд е ключът към икономическата себереализация 
на имигрантите и улеснява социалните отношения и взаимното опознаване между 
приемащото общество и имигрантите. 

 
5.3.3 В много случаи обаче, работниците имигранти се намират в неблагоприятна позиция и 

са подложени на пряка или косвена дискриминация. Те срещат и законодателни 
трудности при признаването на своите дипломи, а някои законодателства в областта на 
имиграцията ограничават професионалното израстване и промяната на 
професионалната дейност. 

 
5.3.4 Следователно работниците имигранти често имат нискокачествени работни места, с по-

лошо заплащане и несигурни условия. По-специално жените често се оказват в тази 
трудна ситуация. 

 
5.3.5 Лицата „без документи“, чиито статут не е правно уреден, са поставени в най-

несигурни условия: работят в сивата икономика и често са жертви на трудова 
експлоатация. 

 
5.3.6 Новото поколение политики за заетост, както и мерките по Европейския социален фонд 

и програмата Прогрес, следва да включват специални критерии и показатели за 
подобряване на достъпа на имигрантите до интегрирани способи за социална и трудова 
интеграция, включително самостоятелна заетост. Тези способи биха могли да 
съдържат, редом с други въпроси и заедно с изучаването на езика и културата, мерки за 
укрепване на обучението на имигрантите по въпросите на новите технологии и 
превенцията на рискове, свързани с работното място. 

 
5.3.7 ЕИСК счита, че законодателството и публичните политики трябва да се допълват 

посредством сътрудничество със социалните партньори, тъй като интеграцията в 
трудовата сфера също е въпрос на обществени нагласи и ангажименти от страна на 
синдикатите и работодателите. 

 

                                                 
18

  Проучвателно становище на ЕИСК относно „Интеграция на работниците имигранти“ (SOC/364). 
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5.3.8 Работниците имигранти са по-склонни към мобилност, макар че някои национални 
законодателства слагат препятствия пред нея и я ограничават. Директивата относно 
статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни19 (която не е въведена 
по подходящ начин в някои национални законодателства) може да улесни мобилността. 
Мрежата EURES също може да се използва по-ефективно, за да се подкрепи 
мобилността на работниците имигранти в ЕС. 

 
5.4 Предприемачески дух на имигрантите 
 
5.4.1 Много хора пристъпват към миграция чрез самостоятелна заетост или създаване на 

предприятия. Все повече нараства броят на предприятията, в които предприемачите са 
с имигрантски произход. 

 
5.4.2 ЕИСК счита, че предприемаческият дух на имигрантите трябва да се ползва с 

подкрепата на ЕС, поради което инструментите на ЕСФ, насочени към насърчаване на 
предприемаческия дух, трябва да вземат под внимание населението от имигрантски 
произход. 

 
5.4.3 Организациите на работодателите и търговските палати също трябва да отворят 

вратите си за предприемачи от имигрантски произход и да насърчават активно достъпа 
им до управленски структури. 

 
5.4.4 Също така множество предприемачески инициативи на имигрантите се осъществяват в 

социалната икономика, поради което Комитетът счита, че те трябва да бъдат 
подкрепяни от инструментите на ЕСФ и националните власти. 

 
5.5 Социална защита 
 
5.5.1 В Европа съществуват различни национални пенсионни системи. Следва да се 

гарантира, че работниците имигранти плащат вноските си в пенсионната система и 
имат право на съответстващо подпомагане без дискриминация. 

 
5.5.2 Следва да се гарантира преносимостта на пенсиите, за да се постигне по-добра 

мобилност, а при завръщане да се зачита правото на съответна пенсия. 
 
5.5.3 Отвореният метод на координация би трябвало да включва показатели, които да дават 

оценка дали работниците имигранти участват в пенсионните системи, без да бъдат 
изключвани и дискриминирани. 

 

                                                 
19

  Директива 2003/109/ЕО. 
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5.6 Жилища 
 
5.6.1 Като последица от икономическата криза в много градове нараства броят на 

бездомните, голяма част от които са от имигрантски произход. 
 
5.6.2 Понастоящем много хора, преди всичко младите, срещат проблеми и трудности при 

намирането на жилище. 
 
5.6.3 Имигрантите и малцинствата също се сблъскват с множество специфични трудности 

при намирането на достойно жилище, поради което ЕИСК смята, че жилищната 
политика на държавите-членки трябва да бъде част от политиките на интеграция, от 
борбата с бедността и социалното изключване. 

 
5.6.4 Градът и кварталът са местата, където живеят повечето от европейците, както и от 

имигрантите и малцинствата. В друго свое становище20 ЕИСК изтъкна ролята на 
местните и регионалните власти в политиката на интеграция. Една добра градска 
политика би могла да благоприятства интеграцията и да предотврати появата на 
западащи градски гета в някои градове. 

 
5.6.5 Поради това жилищните политики трябва да включват критерии, мерки и показатели, 

премахващи настоящите пречки, за да може да се приложи проактивен подход, в който 
да участва цялото общество, заедно с публичните власти и социалните партньори. 

 
5.7 Здравеопазване и други услуги 
 
5.7.1 В някои държави-членки много имигранти, в рамките на националните 

законодателства, нямат достъп до здравните системи и поради това се намират в 
положение на крайно недостатъчна защита. 

 
5.7.2 Системата за координация по въпросите на здравеопазването и европейското 

законодателство за имиграцията трябва да гарантират достъпа на имигрантите до 
услугите на общественото здравеопазване и качествена медицинска помощ в условия 
на равенство. Също така системите за здравеопазване трябва да бъдат съобразени със 
социалното многообразие. 

 
5.7.3 Комитетът подчертава, че в някои държави-членки голяма част от здравните работници 

и лицата, полагащи грижи, са имигранти. 
 
5.7.4 Следва да се полагат и по-големи усилия за здравето на работното място, тъй като в 

редица случаи работниците имигранти са изложени на по-големи рискове и не са добре 
запознати със законите и програмите за превенция. 

                                                 
20

  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 128. 
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5.7.5 В някои държави-членки лицата от имигрантски произход нямат пълен достъп до 

социални услуги и тези услуги не са подготвени за многообразието на населението. 
Комитетът предлага Комисията да направи оценка на качеството на публичните услуги 
от гледна точка на интеграцията, многообразието и недискриминацията. 

 
5.7.6 ЕИСК счита, че имигрантите не трябва да бъдат обект на дискриминация в здравните и 

социалните политики, тъй като плащат данъци и социалноосигурителни вноски, също 
както останалите граждани. В настоящия контекст на икономическа криза и бюджетни 
трудности следва да се осигури плащането на всички данъци и социалноосигурителни 
вноски, за да се гарантира устойчивостта на публичните услуги. 

 
5.8 Бедност и социално изключване 
 
5.8.1 Много хора от имигрантски произход живеят в бедност или са изложени на риск от 

бедност. Настоящата икономическа криза и нарастването на безработицата и на 
непълната или несъобразена с квалификациите заетост влошават тези ситуации. 
Изключително важно е лицата от имигрантски произход и малцинствата да имат 
достъп до програми за професионална преквалификация, защита при безработица, 
жилища и други публични социални услуги. 

 
5.8.2 През 2010 г. ЕС ще отбележи Европейската година на борбата срещу изключването и 

бедността. Комитетът счита, че е необходимо да се подобрява активното 
приобщаване, насочено към имигрантите и малцинствата, за да се гарантира 
минималният доход, да се благоприятства достъпът до обществени ресурси и услуги и 
до пазара на труда. 

 
5.8.3 ЕИСК обръща внимание върху действието на някои престъпни мрежи, експлоатиращи 

мигрантите с нередовен статут, особено при трафика и проституцията на малолетни и 
непълнолетни лица и жени. Борбата с политически и съдебни мерки срещу тази 
организирана престъпност трябва да бъде съпътствана от политики за помощ и защита 
на жертвите. 
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5.9 Борба срещу дискриминацията 
 
5.9.1 Европейският парламент21 неотдавна прие резолюция относно новата директива срещу 

дискриминацията, която допълва трите вече приети директиви22. ЕИСК също прие 
становище23, с което подкрепи предложението на Комисията и предложи да се отчита 
множествената дискриминация. 

 
5.9.2 Когато бъде окончателно приета в изпълнение на чл. 19 на Договора за 

функционирането на Европейския съюз, новата директива ще разшири принципа на 
недискриминация до области като образование, здравеопазване, социална защита и 
жилища. ЕИСК приканва Съвета да одобри тази директива, като вземе под внимание 
неговото становище. 

 
5.9.3 По различни поводи лицата от имигрантски произход, жените, мъжете, възрастните и 

младежите попадат в ситуации на дискриминация, които се влошават, тъй като те имат 
правен статут с по-ниска защита поради факта, че са граждани на трети страни. Много 
хора попадат в ситуации на множествена дискриминация. 

 
5.9.4 ЕИСК предлага на Европейската комисия да изготви План за действие срещу 

множествената дискриминация и предлага своето сътрудничество при разработването 
му. 

 
5.9.5 Агенцията на Европейския съюз за основните права24 трябва да продължи да изготвя 

докладите си за пряката или косвената дискриминация, с която се сблъскват много 
имигранти. 

 
5.10 Равенство между половете 
 
5.10.1 Жените от имигрантски произход срещат специфични трудности поради факта, че са 

жени. По тази причина политиките за интеграция трябва да отразяват по подходящ 
начин гледната точка, свързана с пола. 

 

                                                 
21

  Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 година относно „Предложение за Директива на Съвета за 
прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация“. 

22
  Директива 2000/43/ЕО; Директива 2004/113/ЕО; Директива 2000/78/ЕО. 

23
  ОВ C 182, 4.8.2009 г., стр. 19 и ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 102. 

24
  Проучването EU-MIDIS (Проучване на Европейския съюз относно малцинствата и дискриминацията) изследва опита на 

над 23 000 лица от етнически малцинства и имигрантски групи във връзка с дискриминация, престъпления на расова 
основа и полицейски действия в ЕС. 
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5.10.2 ЕИСК счита, че както в Общите основни принципи за интеграция, така и в Социалната 
програма е необходимо да се засили подходът, свързан с пола, за да могат жените 
имигранти и жените от етнически малцинства да разполагат с равни възможности и да 
не бъдат обект на дискриминация. 

 
5.11 Имиграция и развитие 
 
5.11.1 В други свои становища ЕИСК предложи25 имиграционната политика да допринася за 

икономическото и социалното развитие на страните на произход; за тази цел ЕС трябва 
да направи по-гъвкаво законодателството по въпросите на имиграцията. 

 
5.11.2 В областта на външната политика Европейският съюз трябва да насърчава, в рамките 

на ООН, международна законодателна рамка в областта на миграцията и да подпише 
Конвенцията26, която е в сила понастоящем. 

 
6. Инструменти на социалната програма 
 
6.1 Вграждане (mainstreaming) 
 
6.1.1 Вграждането (mainstreaming) на интеграцията ще предполага организиране 

(преструктуриране), развитие и оценка на политическите процеси по такъв начин, че 
перспективата за интеграция, равни възможности, равнопоставено третиране и 
недискриминация на имигрантите да бъде включена във всички цели, действия и 
инструменти на Социалната програма, на всички равнища и всички етапи, от всички 
участници в нейното приемане. 

 
6.1.2 Като се има предвид, че културните модели в Европейския съюз се различават, 

прилагането на вграждането (mainstreaming) ще трябва да гарантира, в глобален план, 
интегриране на опита, компетенциите, интересите и потребностите на лицата, от гледна 
точка на интеграцията и многообразието, във всички инициативи от всякакъв род и 
обществен обхват, както и оценка на действията. 

 
6.1.3 Процесът би трябвало да започне с оценка на въздействието, която би позволила да се 

предвидят потребностите, за да се осигури подходящо включване на социалното 
многообразие във всички предвидени области. За тази цел следва да се ускори процесът 
на определяне на показателите за интеграция в допълнение към посочените в 
Отворения метод на координация за социалното приобщаване. Европейският форум за 
интеграция може да окаже съдействие при изготвянето на показателите. 

 

                                                 
25

  ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 91. 

26
  Конвенция на ООН за защита на правата на работниците мигранти. 
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6.1.4 Ключовите критерии за прилагане на вграждане (mainstreaming) са лидерството на 
отговорните за този въпрос политици и участието на всички заинтересовани лица от 
публичния и частния сектор. Поради това ще трябва да се определи рамка за 
сътрудничество, чрез която да се разработят процесите на вземане на решение с цел 
постигане на промяна. 

 
6.2 Законодателство 
 
6.2.1 Комитетът счита, че е необходимо да се повиши качеството на общото европейско 

законодателство в областта на имиграцията, а директивите да осигуряват достатъчна 
защита за имигрантите; ето защо изготви становище27 по собствена инициатива, в което 
предложи в политиките и в европейското законодателство в областта на имиграцията 
да се зачитат правата на човека. 

 
6.2.2 След приемането на програмата от Стокхолм ЕИСК счита, че ще е по-лесно да се 

постигне напредък по хармонизиране на законодателството по въпросите на 
имиграцията и убежището. 

 
6.2.3 Новото антидискриминационно законодателство, разработвано на основата на чл. 13 от 

Договора, трябва да се има предвид при изготвянето на европейското законодателство 
в областта на имиграцията. 

 
6.3 Социален диалог 
 
6.3.1 Социалните партньори носят отговорност за насърчаване на равното третиране в 

предприятията по пътя на диалог и преговори. ЕИСК и Дъблинската фондация 
проведоха изслушване по време на подготовката на становище28. Заключенията на това 
изслушване, които са включени в Приложение 3, могат да бъдат много полезни за 
социалните партньори и за Комисията, за да може трудовата интеграция да се 
осъществи в условия на равно третиране и без дискриминация между работниците от 
приемащата държава и имигрантите. 

 
6.3.2 Социалният диалог в различни сфери може да насърчи активното приобщаване на 

работниците и на работниците имигранти и малцинствата. В предприятията е по-лесно 
да се постигне активно участие на работниците от имигрантски произход. 

 
6.3.3 Трябва да се извършват подходящи консултации с европейските социални партньори и 

тяхното мнение да бъде отчетено при изготвянето на новата Социална програма. 
 

                                                 
27

  Становище на ЕИСК от 4 ноември 2009 г. относно „Зачитане на основните права в европейските политики и 
законодателство в областта на имиграцията“ (SOC/335). 

28
  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 128. 
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6.3.4 Испанското председателство на ЕС поиска от ЕИСК да изготви проучвателно 
становище29 относно „Интеграция на работниците имигранти“. В това становище 
Комитетът предложи редица инициативи за подобряване на интеграцията по 
отношение на заетостта. 

 
6.4 Граждански диалог 
 
6.4.1 Редом със социалния диалог, гражданският диалог е отлично средство за управление, 

което е част от европейския социален модел и според ЕИСК той е изключително важен 
инструмент за развитието на европейската социална програма и за интеграцията. 

 
6.4.2 На европейско равнище в политиката за интеграция и в Социалната програма е 

необходимо да се подобри участието на организациите на гражданското общество, 
специализирани в областта на правата на човека и оказване на съдействие на 
имигрантите и малцинствата. 

 
6.4.3 Трябва да се извършват консултации с Европейския форум за интеграция и той трябва 

да участва активно в изготвянето на новата Социална програма на ЕС. 
 
6.4.4 Европейският съюз трябва да продължи да дава тласък на междукултурния диалог, 

който допълва интеграцията и целите на социалната политика. 
 
6.5 Отворен метод на координация 
 
6.5.1 В сферата на интеграцията трябва да бъде приложен отворен метод на координация, 

както беше предложено от Комисията и ЕИСК в областта на имиграционната политика. 
 
6.5.2 Съветът реши да подобри настоящата координация и да отреди на Комисията по-

подходяща роля. Комитетът приветства това решение, но счита, че то трябва да бъде 
по-амбициозно. 

 
6.5.3 Този метод на координация трябва да разполага със специални качествени и 

количествени показатели, които могат да бъдат изготвени в сътрудничество с ЕИСК и 
Европейския форум за интеграция. 

 
6.5.4 Различните отворени методи на координация, които съществуват в социалната 

политика, трябва да подобрят целите и показателите за интеграция в политиките за 
заетост, социалната защита, здравеопазването и борбата с бедността и социалната 
изолация. 

 

                                                 
29

  Проучвателно становище на ЕИСК относно „Интеграция на работниците имигранти“ (SOC/364), докладчик: 
г-н Pariza Castaños. 
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6.6 Финансиране 
 
6.6.1 Комитетът счита, че трябва да се подобрят синергиите и допълняемостта между 

Социалния фонд и Фонда за интеграция. 
 
6.6.2 Европейският социален фонд е насочен към лицата, които срещат особено големи 

трудности при намирането на работа, като жените, младите хора и по-възрастните 
работници. Той също така помага на предприятията и работниците да се приспособят 
към промените, наложени от новите технологии и застаряването на обществото. 
ЕСФ трябва да включва в по-голяма степен аспекта на многообразието в резултат на 
имиграцията в своите цели и програми, както в настоящия програмен период 
(2007-2013 г.), така и в бъдеще. 

 
6.6.3 След 2013 г. ще бъде необходимо да се увеличат финансовите ресурси на Фонда за 

интеграция, а на Комисията да се дадат по-големи правомощия в управлението. 
 
6.6.4 Програмата Прогрес, която има за цел да осигури финансова помощ за реализиране на 

целите на Европейския съюз в сферата на заетостта и социалните въпроси, трябва да 
засили интеграцията и многообразието сред петте основни сфери на действие: заетост, 
социална защита и социална интеграция, условия на труд, недискриминация и 
многообразие и равенство на половете. 

 
7. По-приобщаващо европейско гражданство 
 
7.1 Европейските демокрации са свободни и отворени общества и трябва да се основават 

на приобщаването на всички граждани. Политиките на интеграция и имиграционното 
законодателство в никакъв случай не бива да се използват като политическо 
оправдание за лишаване на имигрантите и малцинствата от правото на гражданство. 

 
7.2 ЕИСК счита, че трябва да се разшири основата на нашите демокрации, като се включат 

и новите граждани с равни права и задължения. Правото на национално и европейско 
гражданство трябва да включва многообразието във всичките му форми, без 
дискриминация. 

 
7.3 ЕИСК припомня направеното в друго становище30 предложение да се даде европейско 

гражданство на гражданите на трети страни, които са придобили статут на дългосрочно 
пребиваващи. Комитетът предлага Комисията, Европейският парламент и Съветът да 
обърнат внимание на това предложение при определяне на целите си за новия 
законодателен мандат. 

 

                                                 
30

  Становище по собствена инициатива, OВ C 208 от 3.9.2003 г. 
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7.4 Европейската комисия трябва да приеме нова инициатива за повишаване на 
гражданското самосъзнание на гражданите на трети страни и за насърчаване на тяхното 
участие в обществения и политическия живот. 

 
8. Новата Европейска комисия 
 
8.1 Като се има предвид целта за интеграция, ЕИСК счита, че в новия колегиум на 

членовете на Комисията не е целесъобразно задачите, свързани с имиграцията, да бъдат 
в същия ресор като въпросите в областта на сигурността, при положение че се създава 
друг ресор за „Правосъдие и основни права“. 

 
8.2 Обвързването на имиграцията със сигурността би изпратило негативно послание до 

европейското общество и имигрантите, което е в разрез с първия от основните общи 
принципи за интеграция – двупосочния � характер. Посланията, че в Европа 
имиграцията се разглежда като престъпно деяние, са прекалено много! 

 
8.3 Предложеното от Комитета включване на задачите, свързани с имиграцията и 

убежището, в ресора на „Правосъдие и основни права“ би изпратило по-положително 
послание по отношение на интеграцията. 

 
8.4 В този контекст укрепването и „вграждането“ (mainstreaming) на интеграцията в 

Социалната програма и останалите общностни политики е особено необходимо, по-
специално за отстояване и защита на основните права на имигрантите. 

 
Брюксел, 17 февруари 2010 г. 
 


