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С настоящото предложение се установяват общи европейски правила в областта на 
законната миграция. В случая става въпрос за критериите и условията за влизането и 
пребиваването на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова 
заетост. В рамките на ускорена процедура за приемане на граждани на трети страни 
трябва да бъде издавано разрешително за пребиваване („Синя карта на ЕС”), което им 
предоставя редица социално-икономически права, мобилност в ЕС след определен 
период на изчакване, както и по-благоприятни условия за събиране на семейството.  

Още с представянето на Зелената книга „Икономическа миграция” през 2005 г.1 беше 
поставено началото на широкообхватен процес на консултации, с цел определяне на 
бъдещ подход за управление на икономическата миграция. Резултатът от публичното 
изслушване през 2005 г. беше широка подкрепа за една обща стратегия на ЕС за 
икономическата миграция. Със своя „План за политика относно законната имиграция"2

Европейската комисия предложи пакет от мерки, който трябва да уреди условията за
достъп и процедурата за приемане на определени категории мигранти от трети страни 
на пазара на труда. Европейската комисия взе решение в полза на подход, специфичен 
за всеки отделен сектор, и има намерение в периода 2007-2009 г. да представи общо пет 
предложения за директиви в областта на законната миграция (рамкова директива, 
висококвалифицирани работници, сезонни работници, платени стажанти и 
вътрешнокорпоративни трансфери на служители). 

Имиграцията по икономически причини е голямо предизвикателство, срещу което ЕС 
трябва да се изправи в един все по-силно глобализиран свят с изострена конкурентна 
среда. Висококвалифицираните специалисти продължават да не оценяват Европейския 
съюз като привлекателен, което става ясно въз основа на числата. ЕС се представя 
сравнително лошо в надпреварата за „най-добрите и най-умните глави” в сравнение с 
класическите имигрантски страни като Съединените щати, Канада или Австралия. Едва 
около 5% от висококвалифицираните мигранти идват в ЕС, докато в полза на 
Съединените щати или Канада вземат решение около 55%. В същото време ЕС е 
основната дестинация за неквалифицирани работници от Магреб (87%). Съществена 
причина за ниската привлекателност на ЕС като цел за имиграция са съществуващите в 
момента в ЕС 27 различни системи на приемане, които значително затрудняват 
безпроблемното придвижване на трудови мигранти от трети страни от една държава-
членка в друга. Различните разпоредби в държавите-членки водят до конкуренция 
между самите държави-членки. Едва 10 държави-членки имат специални системи за 
приемане на висококвалифицирани трудови мигранти, докато в други държави-членки 
такива разпоредби изобщо не съществуват или са силно сегментирани. Едва в шест 
държави-членки на ЕС са налице специфични програми за трудова заетост на 
висококвалифицирани трудови мигранти.

Настоящото предложение трябва да вземе предвид определени икономически 
потребности. И към момента в някои държави-членки е налице недостиг на 
специалисти, който в дългосрочен план вече не може да бъде компенсиран с 
национална работна ръка или съответно с работници от ЕС. В същото време трябва да 
се вземат предвид по-дълбоки и отдавна продължаващи процеси в ЕС и да се допринесе 
                                               
1 СОМ (2004)0811 окончателен, 11.1.2005 г.
2 СОМ (2005)0669 окончателен, 21.12.2005 г.
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за решаването на демографския проблем. 

Основни забележки

Докладчикът подчертава необходимостта от широкообхватен и последователен общ 
подход за европейска политика за имиграция, който взема предвид както аспекти на 
политиките за развитие и заетост, така и на политиката на интеграция. Общи 
европейски правила са необходими, за да  бъдат насочвани миграционните потоци към 
и вътре в Европа и да бъде ограничена незаконната миграция. Перспективите и 
предложенията, свързани със законната миграция, водят до интерес от обща борба с 
незаконната имиграция сред страните на произход и транзитните страни.

От тази гледна точка предложението на Комисията за превръщане на ЕС в по-
привлекателно място за висококвалифицирани работници от трети страни чрез 
ускорени и гъвкави процедури за приемане, както и чрез предоставянето на по-
благоприятни условия за престой, е приветствано открито. Още в становището си 
относно Зелената книга „Икономическа миграция” докладчикът се изказа в подкрепа на 
създаването на задължителни минимални стандарти в областта на икономическата 
миграция. Настоящото предложение е не само чисто вътрешнополитическо по своята 
същност, а в същото време дава и своя принос за осъществяване на целите на 
Лисабонската стратегия. За да може да устои на международната конкуренция, ЕС 
трябва занапред да се опита да привлече висококвалифицирани лица в Европа и да 
направи Европа интересна за тази група. В тази насока от решаващо значение са бързи 
и небюрократични процедури за приемане, както и общи, единни дефиниции за достъпа 
до общо 27 различни пазара на труда в ЕС. Само така ЕС може да не изостане в 
международната конкуренция. Една система, основана на общи критерии, е ясен сигнал 
за висококвалифицирани работници от трети страни, че ЕС проявява сериозен интерес 
да ангажира специалисти от трети страни на съответните национални пазари на труда в 
държавите-членки и да им осигури трудова заетост в ЕС в по-дългосрочен план. С 
привличането на висококвалифицирани специалисти ЕС допринася същевременно и за 
засилване на собствената си конкурентоспособност и повишаване на икономическия си 
растеж. 

Докрадчикът обаче изрично подчертава, че имиграцията за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост не може да бъде дългосрочно решение на 
икономическите проблеми, съответно и на демографския проблем. Приемането на 
висококвалифицирани работници може да допринесе само краткосрочно за решаването 
на тези проблеми. В средно- и дългосрочен план държавите-членки трябва да вземат и 
други мерки в областта на политиката за заетост, икономическата и семейната 
политика, за да отговорят на настоящите и бъдещите процеси в ЕС. 

Докладчикът подчертава, че икономическата миграция по принцип влияе върху 
съответните национални пазари на труда в държавите-членки. Поради това държавите-
членки трябва и занапред да имат правото да определят размера на имиграцията като 
числена стойност. Принципът на субсидиарност трябва да бъде запазен, тъй като на 
европейско ниво не съществуват европейски пазар на труда, единни социални системи, 
общо осигуряване за старост и хармонизирани системи за здравно осигуряване. 
Ситуацията на националните пазари на труда е коренно различна по отношение на 
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структурата и поради това икономически ориентираната имиграция трябва да бъде 
съобразена  със съответните потребности на националните пазари на труда. Решението 
относно броя и необходимата квалификация на специалисти от трети страни може да 
бъде вземано само с оглед на потребностите и затова - от местните органи. 
Докладчикът подчертава, че предложението за директива трябва да предоставя на 
държавите-членки достатъчно гъвкавост по отношение на разработването на 
националната политика за пазара на труда.  Държавите-членки на ЕС трябва и занапред 
да имат компетенцията да предвиждат в националното си законодателство по-изгодни 
правила за достъп до националния пазар на труда. 

Имиграцията на висококвалифицирани работници от трети страни трябва да протича 
само при строго съблюдаване на принципа на общностните преференции.  Тя има 
смисъл и е полезна като допълнителна мярка към националните стратегии за пазара на 
труда тогава, когато търсенето на специалисти  за дадено работно място не може да 
бъде покрито нито от граждани на ЕС, нито от някой от законно пребиваващите в ЕС 
около 18.5 милиона граждани на трети страни. Трябва да се вземе предвид, че граждани 
на ЕС от новите държави-членки, чието право на свободно движение все още е 
ограничено от определени преходни разпоредби, не трябва да бъдат ощетени за сметка 
на висококвалифицирани работници от трети страни по отношение на достъпа до 
пазара на труда.   Обучението и преквалификацията на собствените работници в дадена 
държава-членка не трябва да бъде замествано с миграция, а по-скоро трябва да бъде 
постигнат разумен баланс между двете мерки. При това трябва да бъде отчитана и 
способността на приемащата страна да приема и интегрира.  Някои страни, сред които 
и Германия, и досега не са се справили с необходимостта от интегриране, възникнала в 
резултат на имиграцията през 60-те, 70-те и 80-те години. В случая става дума за 
граждани на трети страни, които от много години, респективно десетилетия, живеят в 
ЕС, но все още не са напълно интегрирани. 

Концепцията за „Синя карта на ЕС ”, съдържаща се в предложението за директива, е 
инструмент, който е от полза най-вече за приемащите държави и с който трябва да 
бъдат постигнати определени икономически ефекти в приемащата страна (напр. по 
отношение на растежа, иновациите, икономическата структура, развитието на 
работната заплата). Става дума за независима от конкретна професия концепция, която 
е обвързана с общи, открити критерии, за да позволи съзнателен и обективно 
контролируем подбор на висококвалифицирани работници от трети страни. Целта на 
привличането на тези специалисти не е просто използване на работна ръка.  Става дума 
за граждани на трети страни със собствена индивидуална жизнена история, със 
собствена социална и историческа среда, които искат да имигрират в ЕС, за да 
упражняват дадена трудова дейност.  При това тяхното  решение зависи не само от 
„твърди фактори” (като например ниво на заплатите, условия на труд), а в съществена 
степен и от т.нар. „меки фактори” като социална среда, възможности за развлечения 
през свободното време, качество на живот. В тази връзка докладчикът изтъква, че 
имиграцията може да има успех само тогава, когато държавите-членки възприемат като 
своя задача и задължение успешното интегриране на имигриралите 
висококвалифицирани граждани на трети страни в обществото на приемащата държава-
членка. 
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