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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението си за резолюция, 
следните предложения:

A. като има предвид, че все още съществуват твърде много спънки, които пречат на 
европейците да извлекат пълна полза от съществуването на единен пазар, а това 
възпрепятства развиването на чувство на принадлежност към една общност;

Б. като има предвид, че е неотложно да се отстранят тези трудности, за да могат 
гражданите на Европейския съюз да се възползват пълноценно от правото си на 
свободно движение и от предимствата, произтичащи от членството в Европейския 
съюз; 

1. призовава Комисията и държавите членки, след като вече са идентифицирани 
законодателни пропуски и несъответствия в прилагането на законодателството за 
единния пазар, да увеличат усилията си за ефективно прилагане на съответното 
законодателство, особено по проблеми, свързани със социалната защита;

2. призовава Комисията и държавите членки да се съсредоточат върху значими 
комуникационни стратегии и информационни механизми, свързани с ползването на 
социалните права и предимства от гражданите в целия ЕС; 

3. приветства ангажимента на Комисията периодично да проучва мненията и 
тревогите на гражданите относно функционирането на единния пазар; все пак 
призовава Комисията да провежда подробни проучвания по конкретни проблеми, с 
които са се сблъскали мобилни граждани на ЕС във всяка държава членка, и да 
излиза с конкретни предложения относно действия, които да бъдат предприети на 
равнище ЕС или държави членки; 

Социално осигуряване в ЕС

4. призовава Комисията и държавите членки, като се придържат към Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 и член 153 от Договора за функционирането на ЕС, да предприемат 
проучвания, за да осигурят приемствеността на защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани в Европейския съюз, както и равното третиране 
спрямо местните граждани, като също така вземат предвид системата за 
незадължително, допълващо общата система, доброволно и прехвърлящо се 
социално осигуряване на европейско равнище с цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на социалната политика; предишни идеи във връзка с 28-
и режим на системите за социално осигуряване трябва да бъдат актуализирани и 
включени в тези проучвания;

5. настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими 
мерки за опростяване на сложните национални административни процедури и да 
гарантират, че необходимата информация за правата и задълженията, свързани със 
заетостта, и по-конкретно правото на социално осигуряване, включително защита 
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при безработица, здравеопазване и правила относно данъчното облагане, е на 
разположение за работниците, работодателите и другите страни в ситуация на 
трансгранична заетост; счита, че тази информация трябва да бъде на разположение, 
по възможност в електронен вид, преди, по време и след предприемане на действия, 
свързан с мобилността;

6. настоятелно призовава Комисията да създаде централизирано координационно 
звено на равнище ЕС, което да има за цел регистриране на въпроси на мобилни 
работници, работодатели и други заинтересовани страни, за да бъдат намерени 
решения между държавите членки и да се предотвратяват проблеми, възникващи от 
отношения на мобилна заетост, включително командироване на работници;

7. призовава държавите членки да третират като добросъвестни клиенти членовете на 
семействата на граждани на ЕС, които не са граждани на ЕС, по време на всички 
административни процедури, през които трябва да преминат;

8. подчертава необходимостта от създаване на едно гише за всички мобилни хора в 
ЕС, което да им даде възможност да уреждат работните си и битови 
административни въпроси и да бъдат информирани за техните права и задължения 
на едно място в приемащата страна, включително възможността да извършват и 
управляват административни процедури по интернет, с цел да се подобри 
ефективното упражняване на тези права от гражданите, които се движат в рамките 
на ЕС;

Здравеопазване в друга държава членка

9. призовава Комисията и държавите членки да предприемат съответни мерки, за да 
гарантират, че всички граждани са напълно информирани относно правата им по 
отношение на Европейската здравноосигурителна карта, когато се намират в 
чужбина, и относно съществуващите финансови задължения, когато ползват услуги 
и здравни услуги в различни държави членки; подчертава, че тази информация 
трябва да бъде лесно достъпна и разбираема, включително в електронен вид, и 
достъпна за лица с увреждания;

10. призовава Комисията да осигури всички граждани, които имат право на ЕЗОК, да 
получат картата при поискване и всяко неправилно прилагане на правилата да бъде 
незабавно коригирано; призовава държавите членки да предоставят информация за 
всяка допълнителна застраховка или друго действие, които могат да са необходими 
на мобилните граждани, за да имат право на същото здравно обслужване и в 
чужбина, както имат в страната си;

11. настоятелно призовава държавите членки да опростят и ускорят административните 
процедури за възстановяване на разходите за лечение, оказано в чужбина, и да 
гарантират, че техните системи за социално и здравно осигуряване предоставят 
достатъчна защита за мобилните граждани;

Признаване на квалификации

12. приветства въвеждането на европейска професионална карта, подкрепена от 
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информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), при което най-напред 
трябва да се оценят критериите за такава карта, с цел улесняване на 
административните процедури и доброволната трансгранична мобилност в ЕС; в 
допълнение към това, смята, че с ИСВП ще може по-бързо да се постигне 
координиране между държавата ― членка по произход, и приемащата държава 
членка с цел справяне с продължаващите несъответствия на пазара на труда в ЕС;

13. отново призовава държавите членки да усъвършенстват езиковото обучение от най-
ранна детска възраст, да въведат система за признаване на формалното и 
неформално образование, включително ученето през целия живот, и на уменията, 
придобити в друга държава членка, и да я съгласуват по-добре с нуждите на пазара 
на труда, за да създават бъдеща работна сила с равностойни квалификации, която 
ще донесе ползи за общия пазар на труда в ЕС и ще спомогне за повишаване на 
равнището на производителност; освен това изтъква необходимостта от 
продължаване на усилията за установяване на съответствия между националните 
квалификационни системи чрез Европейската квалификационна рамка;

14. изразява становище, че образователните институции трябва да посочват в 
приложение към издадените дипломи как техните национални дипломи могат да 
бъдат сравнявани и оценявани спрямо дипломите в другите държави членки и 
особено в съседните страни;

15. изтъква успеха на процедурата за автоматично признаване, възприета в Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, и изисква да 
се направи оценка на възможността обхватът й да бъде разширен по отношение на 
други професии;

16. изисква от държавите членки да предприемат необходимите действия, за да получат 
достъп до структурните фондове и до Кохезионния фонд и да използват получените 
средства за програми, свързани с професионалното обучение, така че МСП да бъдат 
допълнително укрепени;

Нулева търпимост към прояви на дискриминация

17. призовава Комисията да прилага нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики от страна на държавите членки по трудови 
въпроси, които противоречат на правото на Европейския съюз, и при неспазване да 
откриват незабавно съответните процедури; също така призовава Комисията да не 
проявява търпимост към каквито и да било други дискриминационни или 
преувеличени практики, проверки или изисквания, които пречат на работниците и 
работодателите от ЕС да упражняват своите права на граждани на Съюза; 

18. припомня, че свободата на движение е основно право, което работниците трябва да 
бъдат в състояние да упражняват без дискриминация, основаваща се на 
гражданство, между работниците от държавите-членки, що се отнася до заетост, 
възнаграждение и други условия на труд и заетост; счита, че за гарантиране на 
такава свобода работниците трябва да бъдат информирани по проактивен начин, да 
се приемат подходящи инструменти за правна защита и всички държави членки 
стриктно да прилагат съответните правила на ЕС;
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19. подчертава необходимостта от подкрепа за системата EURES и нейната ефективна 
взаимовръзка с националните системи за трудова заетост като един от начините за 
борба с безработицата в ЕС и за справяне с явлението на невъзможност да се 
попълнят свободни работни места поради липса на кандидати с подходяща 
квалификация;

20. призовава Комисията внимателно да следи както транспонирането, така и 
ефективното прилагане в държавите членки на Директива 2000/78/ЕО и да се 
намесва в случай на установяване на каквито и да било несъответствия; призовава 
държавите членки и Съвета да считат за приоритет спешното приемане на 
предложението за директива за прилагане на принципа на равно третиране на 
лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация;

21. препоръчва на Комисията и на държавите членки да подобрят съществуващите 
условия за нови предприемачи, за да използват по-добре техния голям потенциал за 
създаване на нови устойчиви работни места; подчертава необходимостта да се 
намалят административните пречки, които не позволяват на малките и средни 
предприятия да наемат работници от други държави членки; призовава също така 
държавите членки да осигурят предоставяне на информация от един източник за 
предприемачи, които желаят да инвестират в някоя държава членка и да създават 
там работни места, при същевременна защита на европейския социален модел;

22. приветства заключенията на Форума на единния пазар, които призовават за 
подобрение в изпълнението и прилагането на директивата за командироването на 
работници;

23. подчертава необходимостта от подобряване на условията на труд и от осигуряване 
на адекватна защита без каквато и да е форма на дискриминация спрямо 
командировани в ЕС работници; призовава за подобряване на прилагането на 
Директивата относно командироването на работници в тясно сътрудничество със 
социалните партньори;

Пенсиониране в чужбина

24. отново призовава Комисията да направи оценка на различните правила за 
пенсионните фондове и необходимостта от подобряване на преносимостта на 
пенсиите, особено на професионалните пенсии, при смяна на работодателите и 
придвижване от една държава членка в друга;

Други причини за загриженост в областта на заетостта и социалната сфера

25. приветства предложението на Комисията за улесняване на достъпа до 
трансгранично здравно обслужване; настоятелно призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират бързо и ефективно прилагане на Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично здравно обслужване, вземайки надлежно предвид 
принципите на универсалност, достъп до висококачествено обслужване, 
справедливост и солидарност; призовава Комисията и държавите членки да 
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продължат да работят за постигане на целта за широко разгръщане до 2020 година 
на телемедицината и на услугите на електронното здравеопазване; освен това, 
подкрепя пилотните проекти, насочени към предоставяне на сигурен онлайн достъп 
на гражданите на ЕС до техните медицински данни и към осигуряване на 
оперативна съвместимост на досиетата на пациентите, като по този начин се 
осигурява приемственост на грижите за пациентите;

26. отбелязва, че обществените поръчки са ключов пазарен инструмент, който играе 
важна роля за насърчаването на устойчива заетост и условия на труд; призовава за 
спазване на социалните норми и колективните договори, както и плащането на 
задължителни минимални заплати и надници по време на изпълнение на договора; 

27. настоятелно призовава държавите членки да опростят процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, за да осигурят справедлив достъп на всички европейски 
предприятия и да насърчат предприятията кандидати да предоставят сведения за 
тяхното равнище на социална отговорност.
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