
DT\719386BG.doc PE405.728v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

15.4.2008

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост

Част 2

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ewa Klamt



PE405.728v01-00 2/5 DT\719386BG.doc

BG

Специфични забележки
Докладчикът по принцип одобрява разпоредбите на предложението за директива, но 
смята, че по много точки те се нуждаят от прецизиране и изясняване. След разговори с 
правителствени представители, организации на предприятия и профсъюзни 
организации особено проблематични се оказаха следните точки: 

Член 1:
Следва да стане ясно, че основните проблеми в рамките на тази директива са да се 
определят условията и критериите, при които държавите-членки могат да издават Сини 
карти на висококвалифицирани граждани на трети държави.

Член 2:
Предложението за директива определя, че по смисъла на директивата само 
висококвалифицирани граждани на трети държави имат право да мигрират с цел 
висококвалифицирана трудова заетост. Тъй като областта на приложение обхваща само
"висококвалифицирани специалисти", а не нискоквалифицирани или неквалифицирани 
лица, е необходимо ясно, еднозначно и прецизно определение на понятието
"висококвалифицирана трудова заетост". В тази връзка, изискването за "най-малко три 
години еквивалентен професионален опит" не може да се отъждестви с критерия за "по-
висока образователна степен". 
Съгласуването на изискванията относно квалификацията с "европейската 
квалификационна рамка" би могло да доведе до облекчаване на процедурата по 
проверяване на равностойността и последващото от това признаване на дипломите и 
удостоверенията за професионална квалификация, придобити от висококвалифицирани 
граждани на трети страни в трети държави. 

Член 3, параграф 3:
По систематични причини е спорно дали "проблематиката с изтичането на мозъци"
трябва да се разглежда в това предложение, тъй като тази тема попада в областта на 
политиката на развитие, респективно на сътрудничество на Европейския съюз с 
държавите на произход и транзитните държави. 
Във връзка с клаузата за изтичане на мозъци докладчикът подчертава, че "Синята карта 
на ЕС" е част от една по-голяма концепция за мобилност, която трябва да отговори на 
нуждите за развитие на държавите на произход и на техните интереси. Държавите-
членки имат задължението да се въздържат от активни мерки за набиране на работници 
в сектори, които страдат от липса на работна сила. Трябва да се разработят практически 
приложими концепции за мобилност, за да може да се противодейства на „изтичането 
на мозъци” в държавите на произход, което поради привличането на тамошните 
"висококвалифицирани работници" оказва по-голямо въздействие върху развитието на 
страната на произход, отколкото преместването на нискоквалифицирани и 
неквалифицирани работници. 

Член 4:
Докладчикът поставя въпроса дали при въвеждането на Синя карта става дума за 
незадължителен модел за държавите-членки (срв. член 7) и дали националните системи 
за миграция остават паралелно приложими. Предложените в директивата минимални 
стандарти за приемането на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост не трябва да възпрепятстват запазването на по-
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гъвкави благоприятни правила и условия за приемането. Държавите-членки трябва да 
запазят първичното си право да организират техния национален пазар на труда и да 
имат възможност да реагират гъвкаво и своевременно на променящите се нужди на 
пазара на труда. Съществува необходимост от изясняване по отношение на въпроса 
дали предложената директива изключва или под някаква форма ограничава 
въвеждането на миграция на национално равнище, управлявана посредством точкова 
система, ориентирана към пазара на труда. Освен това, какви са последствията, ако 
дадена държава-членка понижи предвидените за Синята карта минимални стандарти за 
миграцията на висококвалифицирани граждани на трети страни, респективно постави 
други условия в съответствие с националните системи за миграция?

Член 5:
Критериите за издаване на Синя карта в предложението за директива се основават, от 
една страна, на индивидуалната квалификация на гражданина на третата държава, а от 
друга, на критерии, определени от страна на работодателя (напр. минимална заплата, 
наличие на валиден договор за работа). Приемането на висококвалифициран работник в 
рамките на обусловената от нуждите концепция за Синя карта на ЕС би трябвало 
първоначално да се ориентира към съответните квалификации и способности на 
гражданите на трети държави, за да не се размине с целите на директивата. Затова, от 
една страна, директивата трябва да определи строги критерии по отношение на 
необходимата квалификация, професионалния опит и заплата, за да се гарантира, че в 
ЕС идват наистина само "висококвалифицирани работници". От друга страна, във 
връзка с определянето на критерия за заплата трябва да се вземат предвид и интересите 
и икономическата ефективност на малките и средните предприятия (МСП), за които 
определянето в договора за работа на твърде висока минимална заплата би могло да се 
окаже проблематично. В този смисъл, с оглед на МСП, вместо дипломата за завършено 
висше образование може да се изисква равностойно специализирано професионално 
образование и съответния практически опит. В споменатия по-горе смисъл, следва 
допълнително да се преработи въпросът относно прага на минималната заплата.
Предложението за директива по принцип не трябва да препраща към 
антидискриминационните Директиви 2000/78/ЕО и 2000/43/ЕО. Езиковият критерий
например не следва да представлява дискриминация по смисъла на горепосочените 
директиви при подбора на висококвалифицирани работници в рамките на прилагането 
на национална точкова система от държавата-членка (сравни езиковите познания като 
критерии за подбор на Програмата за висококвалифициран персонал (Highly Skilled 
Migrant Programme) на Обединеното кралство). 

Член 7:
Управлението на миграцията на националния пазар на труда трябва да остане в сферата
на отговорности и в суверенитета на всяка държава-членка. Поради това държавите-
членки трябва да могат да определят обема на миграция на висококвалифицирани 
работници самостоятелно и на своя отговорност. Държава-членка, която не изпитва
необходимост от икономическа миграция за своя пазар на труда, трябва да има право да 
определя нулев капацитет на приемане. Този вариант би трябвало да е предвиден
изрично в предложението за директива.

Член 8:
Докладчикът счита за необходимо да се изясни, че правото на издаване на Синя карта 
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на ЕС не зависи само от изпълнението на условията, посочени в членове 5 и 6, но и от 
положителното административно решение на компетентния орган. На гражданите на 
трети държави не трябва да се предоставя нито законово право за издаване на Синя 
карта на ЕС, нито правни средства за защита при неиздиване на Синя карта на ЕС. 
Необходимо е също така да се провери дали срокът на валидност на Синята карта на ЕС 
следва да се обвърже с продължителността на договора за работа. 
Докладчикът подчертава, че директивата трябва да изключи фаворизиране на 
притежателите на Синя карта на ЕС по отношение на работници от присъединилите се 
през 2004 и 2007 г. държави-членки, за които отчасти все още са в сила преходни 
разпоредби за свободното движение на работници. Трябва да се намерят практически 
решения, в случай че разпоредбите относно Синята карта влязат в сила преди изтичане 
на преходните разпоредби относно свободното движение на работници. 

Член 9:
Принципът на общностна преференция и всяко национално определяне на 
приоритетите за заемане на свободни места ограничава гъвкавостта при избор на 
висококвалифицирани работници и изискването на работодателите за ускорена 
процедура на приемане. По тази точка трябва да се намери разумен компромис, който 
да предоставя възможност на държавите-членки за по-голям обсег на правно действие 
при избора на кандидати, без да се дискриминират гражданите на ЕС и законно 
пребиваващите в ЕС граждани на трети държави. 
Не е ясно също дали определянето на нулев капацитет на приемане от дадена държава-
членка представлява официална причина за отказ за издаването на Синя карта на ЕС 
съгласно член 9. 

Член 13 и 19:
За докладчика много въпроси по отношение на конкретната формулировка на правото 
на повторна миграция са отворени. Съмнително е дали изискванията за заплата и 
квалификация отпадат за притежателя на Синя карта на ЕС след двегодишно законно
пребиваване в рамките на първата държава-членка.
Не отменя ли въвеждането на право на повторна миграция компетенцията на 
държавите-членки за целенасочено национално управление на миграцията? 
Може ли държава-членка да ограничи капацитета си за притежатели на Синя карта, с 
цел да запази възможности за целенасочено управление на миграцията, ориентирано 
към нуждите на националния пазар на труда, респективно отговарят ли изискванията на 
националната точкова система за управление на миграцията на предпоставките за отказ 
съгласно член 9 от проекта на директива?
Какви са последствията от правото на повторна миграция след две години, ако дадена 
държава-членка сведе своя капацитет на приемане до нула?

Отношение към други директиви
Във връзка с осигуряването на по-благоприятни права за притежателите на Синя карта 
на ЕС, предложението за директива трябва да е съвместимо с Директиви 2003/86/ЕО и
2003/109/ЕО. По-специално, трябва да се изясни дали разпоредбите на предложението, 
които предвиждат по-добро положение за притежателите на Синя карта на ЕС, могат да 
бъдат обосновани. 

Оценка
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Докладчикът е на мнение, че при концепцията за Синя карта на ЕС се касае за един нов 
подход. Въвеждането на Синя карта на ЕС е частичен аспект от една обширна 
стратегия и като цяло следва да се одобри. Като на нов подход следва да се гледа на 
обстоятелството, че различни аспекти, като убежище, незаконна и законна миграция,
следва да се свържат по целесъобразен начин в един общ пакет. С предложението за 
Синя карта ЕС за първи път използва своята компетенция  в тази област, за да улесни 
законната миграция в ЕС на висококвалифицирани граждани на трети държави
посредством издаването на единно разрешително за пребиваване и посредством 
предоставянето на привилегирован статут. За успешно прилагане на концепцията за 
Синя карта е необходимо и за в бъдеще да се вземат под внимание рисковете, които 
възникват вследствие на нелегалната имиграция и неуспешната интеграция.
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