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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства целите на настоящото предложение на Комисията да изпълни 
своя мандат като осигури полезен инструмент в подкрепа на по-нататъшното укрепване 
на социалните, културните и икономическите отношения между ЕС и трети страни. 
Докладчикът счита, че настоящото предложение служи като добра основа, която се 
нуждае от по-нататъшно разработване чрез задълбочен диалог и обмен на мнения. 
Целта е да се насърчава по най-добрия възможен начин прехвърлянето на умения и 
ноу-хау, да се поощрява конкурентоспособността на ЕС, като в същото време се 
гарантира справедливото третиране на различните групи граждани на трети страни. 
Докладчикът счита, че по-доброто управление на миграционните потоци е от 
съществено значение за развитието на обща имиграционна политика в ЕС и за 
прилагането на стратегията „Европа 2020“ по по-ефективен начин.

Настоящото предложение на Комисията е под формата на директива, изменяща и 
преработваща директиви 2004/114/ЕО и 2005/71/ЕО на Съвета. С оглед на 
оптимизиране на ползите, то актуализира контекста на политиката и се опитва да се 
справи по подходящ начин с рисковете и недостатъците, посочени в докладите за 
изпълнението на двете директиви. 

Измененото и преработено предложение на Комисията има за цел да подобри 
разпоредбите за научни работници, студенти, ученици, неплатени стажанти и 
доброволци, граждани на трети страни. Освен това то има за цел да приложи общи 
разпоредби спрямо две нови групи граждани на трети страни: платените стажанти и 
работещите като „au pair“, за които все още не е налице обща законодателна уредба.

Необходимостта от подобряване и преработване на Директивата се потвърждава от 
настоящите обстоятелства и предизвикателства. Днес ЕС е изправен пред важни 
структурни предизвикателства от демографско и икономическо естество. През 
следващите години се очаква населението в трудоспособна възраст да започне да 
намалява, докато наблюдаваната тенденция към нарастване на заетостта с акцент върху 
квалифицираната работна ръка ще продължи. ЕС е също така изправен пред проблем, 
свързан с неотложната необходимост от иновации. Годишните разходи от БВП в 
Европа за научноизследователска и развойна дейност са с 0,8 % по-малко от тези на 
САЩ и с 1,5 % по-малко от тези на Япония. Въпреки че пазарът на ЕС остава най-
големият в света, той е разпокъсан и недостатъчно благоприятстващ иновациите. За 
постигането на целта за повишаване на инвестициите в научни изследвания и иновации 
и за осъществяването на водещата инициатива „Съюз за иновации“ на стратегията 
„Европа 2020“, в Европа са необходими приблизително един милион нови работни 
места в тази област. Имиграцията от страни извън ЕС е един от източниците на високо 
квалифицирани хора, като по-специално научните работници от трети страни 
представляват най-необходимата група. ЕС може активно да привлича добре 
квалифицирана потенциална работна ръка и човешки капитал, за да се справи с 
горепосочените предизвикателства. Насърчаването на контактите между хората и 
мобилността е част от външната политика на ЕС, по-специално спрямо държавите от 
европейската политика за съседство или стратегическите партньори на ЕС. Даването на 
разрешение на граждани на трети страни да придобиват умения и знания посредством 
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период на стаж в Европа насърчава „циркулацията на мозъци“ и подкрепя 
сътрудничеството с трети държави, което е от полза както за изпращащите, така и за 
приемащите държави. Глобализацията изисква подобряване на връзките между 
предприятията на ЕС и чуждите пазари, а движението на стажанти и работещи като „au 
pair“ насърчава развиването на човешкия капитал, като води до взаимно обогатяване за 
мигрантите, държавите им по произход и приемащите държави и до подобряване на 
взаимното опознаване между културите.

Докладчикът изразява своите опасения, че при липсата на ясна правна рамка 
съществува потенциален риск от експлоатация, на който са изложени най-вече 
платените стажанти, научните работници и работещите като „au pair“, а също и 
последващ риск от нелоялна конкуренция, и счита, че подобни опасения трябва бъдат 
адекватно разгледани и решени.

Докладчикът приветства общата цел на предложението на Комисията да предложи 
съгласувана правна рамка, насочена конкретно към различните групи, идващи в Съюза 
от трети държави. Докладчикът напълно разбира целта да се опростят и 
рационализират съществуващите разпоредби за различните групи в един единствен 
инструмент. Въпреки това подчертава сложността на подобна задача, тъй като 
съществуват много повече различия между тези различни категории граждани на трети 
страни в сравнение с техните малобройни общи характеристики. Поради това 
докладчикът препоръчва редица изменения, които могат допълнително да укрепят 
предложението и да подпомогнат постигането на неговите цели.

Изменения

Докладчикът разгледа предложението на Комисията от гледна точка на заетостта. 
Текстът, предложен от Комисията, не е достатъчно ясен и благоприятства 
обобщенията, като се смесват различни трудови правоотношения, валидни по различен 
начин за платените стажанти, научните работници, работещите като „au pair“ и 
студентите. Освен това в него липсват ясни разграничения и позовавания с оглед 
укрепване на трудовите правоотношения на съответните групи по отношение на 
трудовите договори, социалното осигуряване и социалната закрила.

Следователно докладчикът беше изправен пред двойна дилема:

а) да поиска заличаването на платените стажанти, научните работници и работещите 
като „au pair“ от настоящата директива, представяйки хоризонтално изменение, 
придружено от обосновка и искане Комисията да включи тези категории в друга 
директива или директиви. Поради това в член 2 докладчикът предлага от съображения 
за яснота да се изключат всички категории граждани на трети страни, които вече са 
обхванати от други съществуващи директиви (платените стажанти —
вътрешнокорпоративните трансфери, притежателите на синя карта на ЕС, сезонните и 
командированите работници);

б) алтернативната дилема беше да се измени текстът на преработената директива като 
се запълнят всички възможни пропуски, така че да се осигури минимално равнище на 
хармонизация, в сходство и в съответствие с директивите, които вече са приети (за 
синята карта и единното разрешение) или все още са в процес на обсъждане 
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(вътрешнокорпоративните трансфери, сезонните работници). Докладчикът избра тази 
възможност.

Добре известно е, че продължаващата финансова криза увеличи социалните и 
икономическите различия между държавите членки от южната и северната част на 
Европейския съюз, като доведе до различни икономически и социални политики в ЕС. 
Поради тази причина миграционните потоци представляват неотложен проблем, 
създавайки допълнителна финансова тежест, когато и ако не са ефективно регулирани.

Предвид настоящите условия на пазара на труда в много държави членки и 
съществуващите проблеми на социален дъмпинг на вътрешния пазар целта на 
докладчика е двойна: укрепване на пазарите на труда за постигане на по-добро 
съответствие между уменията и недостига на пазара на труда и гарантиране на равно 
третиране и недопускане на дискриминация за всички категории работници в рамките 
на ЕС и от трети страни. За тази цел трябва да се гарантира минимално равнище на 
защита, като в същото време се осигурят условия за навлизане на квалифицирана 
работна сила. Докладчикът напълно подкрепя усилията за добре управлявана и 
проактивна миграционна политика за привличане на висококвалифицирани граждани 
на трети страни в ЕС. Въпреки това счита, че предложенията за включване в 
задължителни категории на разпоредбите за платените стажанти и работещите като „au 
pair“ следва да се основават на по-широка регулаторна рамка, гарантираща социална 
защита и равно третиране. Допълнителните разпоредби относно достъпа до пазара на 
труда на членове на семействата на допустимите лица или други разпоредби за 
удължаване на срока на статута на пребиваване на научните работници след 
приключването на тяхната същинска дейност следва да вземат предвид принципа на 
субсидиарност и следва да бъдат изпълнявани, без да се засяга компетентността на 
държавите членки да регулират тези въпроси.

В крайна сметка ние не можем да пренебрегнем факта, че настоящите равнища на 
безработица в много държави членки са довели до безпрецедентна социално-
икономическата криза, принуждаваща граждани на ЕС да търсят работа извън ЕС.

Докладчикът направи някои изменения в съображенията, за да се гарантира, че 
гражданите на трети страни имат равни социални права (съображение 7), че се 
насърчава „циркулацията на мозъци“ и се избягва „изтичането на мозъци“ 
(съображение 8а). Други изменения имат за цел изясняването на реципрочността и 
правното основание на споразуменията за прием на научни работници 
(съображение 9a), транспонирайки формулировката на съществуващите директиви по 
начин, който да гарантира единството на членовете на семействата на научните 
работници (съображение 11), и определянето на условията за приемането на 
аспирантите като научни работници (съображение 12). Чрез редица допълнителни 
изменения са разгледани следните въпроси: праговете на заплатите (съображение 12а); 
статутът на работещите като „au pair“ (съображения 19, 21, 22); трудовите договори 
(съображение 23); финансовото състояние на кандидата и свързаните с това такси за 
обработка на заявленията за издаване на разрешения (съображение 25); условията за 
удължаване на срока на престоя в нова държава членка (съображение 31); достъпът на 
студентите до пазара на труда (съображение 33, 33а, 33б, 33в); предварителните 
условия за достъп до пазара на труда за студенти/научни работници (съображение 34).
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Докладчикът по становище на комисията по заетост и социални въпроси съсредоточи 
вниманието си най-вече върху основните въпроси, включени в членове 3, 7, 12, 14, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 (тъй като срокът за внасяне на настоящото становище беше 
много кратък). 

В член 3 се поставя акцент върху изясняването на определенията относно „платени 
стажанти“, работещи като „au pair“, „възнаграждение“, „трудова заетост“, 
„работодател“, „членове на семейството“, „придобито висше образование“, „неплатени 
стажанти“ и „приемащо семейство“.

В член 7 се въвежда аргументация на стриктните трудови правоотношения между 
научните работници и висшите учебни заведения, с цел да се защитят двете съответни 
страни, чрез потвърждаване на разпоредбите, включени в съществуващите директиви 
относно научните изследователи и синята карта.

В член 12 са изяснени специфичните условия, при които платен или неплатен стажант, 
гражданин на трета страна, може да получи виза за пребиваване в държава членка, като 
се обръща специално внимание на споразумението за стаж или трудовия договор и на 
предишни квалификации от придобито висше образование.

В член 14 се отделя внимание на отличителния статут на работещите като „au pair“ и на 
значението на правно обвързващото споразумение с приемащото семейство, за да се 
гарантират техните условия на труд и социалното им осигуряване на територията на 
ЕС, като се избягва тяхната експлоатация. Докладчикът подчертава необходимостта от 
издаването на специфични насоки и от специална директива за регулиране на сектора 
на работещите като „au pair“. Докладчикът заличава „майчинство“, за да се избегнат 
ситуации на злоупотреба с регламента, и увеличава отговорността на приемащото 
семейство за предоставяне на спешна помощ на работещите като „au pair“.

В член 21 се гарантират правата на равно третиране на научните работници, граждани 
на трети страни, по отношение на клоновете на социална сигурност.

В член 23 се подчертава, че максималният брой работни часове, разрешени седмично, 
или работни дни или работни месеци, разрешени годишно, за работещите студенти не 
трябва да бъде по-малък 10 часа седмично.

В член 24 докладчикът подкрепя становището, че въпроси като удължаването на 
статута на пребиваване на научните работници и студентите в друга държава членка 
следва да имат незадължителен характер и да останат в рамките на абсолютната 
компетентност на държавата членка. В същото време следва да има адекватно 
минимално равнище на хармонизиране по отношение на броя на приетите граждани —
размера на квотите.

В член 25 докладчикът подкрепя тезата, че въведените дерогации от правото на 
събиране на семейството не следва да противоречат на идеята за „изтичане на мозъци“ 
в трети страни на произход и следва винаги да бъдат в съответствие с ценностите и 
принципите, признати от държавите членки.

В членове 27 и 28 относно правата на научните работници и студентите, обхванати от 
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програмите на Съюза за мобилност и пребиваване във втора държава членка, е 
въведена неутрална по отношение на пола терминология.

В член 31 докладчикът подсилва идеята за равно третиране по отношение на таксите, 
които кандидатите следва да плащат за своите заявления; тези такси следва да бъдат 
пропорционални на тяхното финансово състояние или възможности, като следва да се 
отделя специално внимание на неплатените категории, като например неплатените 
стажанти и работещите като „au pair“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива следва да 
допринесе за постигането на целта на 
Стокхолмската програма за сближаване 
на националното законодателство 
относно условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети 
страни. Имиграцията от страни извън 
Съюза, е един от източниците на 
висококвалифицирани хора, от които са 
все по-търсени студентите и научните 
работници. Те играят важна роля във 
формирането на основния ресурс на
Съюза за осигуряване на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж —
човешкия капитал — и следователно 
допринасят за постигането на целите от 
стратегията „Европа 2020“.

(3) Настоящата директива следва да 
допринесе за постигането на целта на 
Стокхолмската програма за сближаване 
на националното законодателство 
относно условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети 
страни. Миграцията в рамките на 
Съюза и имиграцията от страни извън 
Съюза могат да бъдат източници на 
висококвалифицирани хора, от които са 
все по-търсени студентите и научните 
работници. Те могат да играят важна 
роля във формирането на основния 
ресурс на Съюза за осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж — човешкия капитал — и 
следователно допринасят за постигането 
на целите от стратегията „Европа 2020“.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Недостатъците, установени в 
докладите за прилагането на двете 
директиви, се отнасят основно до 
условията за прием, правата, 
процесуалните гаранции, достъпа на 
студенти до трудовия пазар по време на 
образованието им, разпоредбите за 
мобилност в рамките на Съюза, както и 
до липсата на хармонизация, тъй като 
включването в обхвата на 
законодателството на някои групи, като 
доброволци, ученици и неплатени 
стажанти, бе оставено на преценката на 
държавите членки. Провелите се по-
късно по-широки консултации 
установиха също така необходимостта 
от по-добри възможности за търсене на 
работа от научните работници и 
студентите и от по-добра защита на 
лицата, наети като „au-pair“, и платените 
стажанти, които не са обхванати от 
настоящите инструменти.

(4) Недостатъците, установени в 
докладите за прилагането на двете 
директиви относно граждани на 
трети страни, се отнасят основно до 
условията за прием, правата, 
процесуалните гаранции, достъпа на 
студенти до трудовия пазар по време на 
образованието им, разпоредбите за 
мобилност в рамките на Съюза, както и 
до липсата на минимално равнище на 
хармонизация, тъй като включването в 
обхвата на законодателството на някои 
групи, като доброволци, ученици и 
неплатени стажанти, бе оставено на 
преценката на държавите членки. 
Провелите се по-късно по-широки 
консултации установиха също така 
необходимостта от по-добри 
възможности за търсене на работа от 
научните работници и студентите и от 
по-добра защита на лицата, наети като 
„au-pair“, и платените стажанти, които 
не са обхванати от настоящите 
инструменти.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Миграцията, свързана с целите, 
посочени в настоящата директива,
следва да насърчава създаването и 

(7) Прилагането на настоящата 
директива може да насърчи взаимното 
създаване и придобиване на знания и 
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придобиването на знания и умения. Тя 
представлява взаимно обогатяване за 
лицата, които се ползват от нея, 
техните държави по произход и 
приемащата държава членка и 
допринася за поощряване на по-
доброто разбирателство между 
културите.

умения от студентите, платените и 
неплатените стажанти, научните 
работници, доброволците и 
работещите като „au pair“; освен 
това по време на своя престой 
научните работници, платените 
стажанти и работещите като „au 
pair“ следва да се ползват с равни 
социални права с тези на гражданите 
на приемащата държава членка.

Or. en

Обосновка

Формулировката отразява Директива 2005/71/ЕО,  съображение (15)

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Прилагането на настоящата 
директива не бива да насърчава 
„изтичането на мозъци“ от 
развиващите се страни и 
икономиките в преход; поради това 
следва да се предприемат резервни 
мерки и да се създадат механизми в 
подкрепа на реинтеграцията на 
научните работници в техните 
страни на произход. Даването на 
разрешение на граждани на трети 
страни да придобиват умения и 
знания в рамките на периода на стаж 
в Европа следва да насърчава 
„циркулацията на мозъци“ за 
постигане на взаимна изгода, а не за 
„изтичането на мозъци“ от трети 
страни на произход.

Or. en
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Обосновка

Даването на разрешение на граждани на трети страни да придобиват умения и 
знания в рамките на периода на стаж в Европа следва да насърчава „циркулацията на 
мозъци“ за постигане на взаимна изгода, а не за „изтичането на мозъци“ от трети 
страни на произход.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) По принцип процедурата за прием 
на научни работници следва да се 
основава на реципрочно правно 
обвързващо и валидно споразумение за 
прием между научния работник, 
гражданин на трета държава, и 
приемащата научноизследователска 
организация и да се определя от 
трудово правоотношение съгласно 
действащото законодателство в 
дадена държава членка и/или да се 
регулира от действащото 
законодателство в дадена държава 
членка. Поради това в допълнение към 
разрешението за пребиваване трябва 
да се изисква разрешение за работа.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за научни
работници, граждани на трети 
страни, членовете на семействата на 
научните работници, така както са 
определени в Директива 2003/86/ЕО на 

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за високо образовани и 
квалифицирани научни 
работници, граждани на трети страни, 
подпомагането на единството на 
членовете на семействата на 
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Съвета ат 22 септември 2003 г. 
относно правото на събиране на 
семейството, следва да бъдат приети с 
тях. Те следва да се възползват от
разпоредбите за мобилност в рамките на 
Съюза и да имат също така достъп
до пазара на труда.

научните работници е от 
съществено значение; членовете на 
семействата на научните работници, 
съгласно посоченото в Директива 
2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 
2003 г., следва да могат да се ползват 
от правото на събиране на семейството 
и разпоредбите за мобилност в рамките 
на Съюза. Достъпът до пазара на 
труда, предоставен на членовете на 
семействата на допустимите 
граждани на трети страни, следва да 
се осъществява, без да се засяга 
компетентността на държавите 
членки да го регулират, като вземат 
под внимание ситуацията на своите 
пазари на труда. Държавите членки 
се насърчават да въведат мерки и 
условия за интеграция, като например 
езиково обучение. Въпреки това 
правото на събиране на семейството 
не следва да се предоставя като 
допълнителен стимул за насърчаване 
на „изтичането на мозъци“ в трети 
страни на произход.

Or. en

Обосновка

Формулировката отразява тази, използвана в Директивата за синята карта.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е уместно, 
държавите членки следва да се
насърчават да третират 
кандидатите за докторска степен
като научни работници.

(12) Традиционните пътища за прием, 
като трудова заетост или стаж,
следва да се запазят за аспиранти, 
извършващи научноизследователска 
дейност; при специални 
обстоятелства, по-специално когато 
техният академичен опит в 
специфични научноизследователски 
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области може да има добавена 
стойност за програмите на ЕС за 
иновации и растеж, тези аспиранти 
могат да бъдат третирани от 
държавите членки като научни 
работници.

Or. en

Обосновка

Формулировката на Комисията е твърде обща — тя следва да се определи по по-
конкретен начин, като се използва нова формулировка в съответствие с Директива 
2005/71/ЕО на Съвета.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Настоящата директива следва 
да предвижда гъвкав и диктуван от 
търсенето режим на влизане, особено 
за научни работници и платени 
стажанти, който се основава на
обективни критерии като минимален 
праг на заплатата, съпоставим с 
равнищата на заплатите в 
държавите членки, както и на 
академичните квалификации. 
Необходимо е да се определи общ 
минимален знаменател за прага на 
заплатите, за да се гарантира 
минимално равнище на 
хармонизиране на условията за 
приемане в цялата Общност. Прагът 
на заплатите определя минималното 
равнище, докато държавите членки 
могат да определят по-висок праг на 
заплатите. Държавите членки следва 
да определят своя праг в 
съответствие със ситуацията и 
организацията на съответния пазар 
на труда и своята обща 
имиграционна политика.
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Or. en

Обосновка

Разпоредба в съответствие с Директивата за синята карта и Директивата относно 
командироването на работници.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Въпреки това се счита, че 
направеното позоваване на граждани 
на трети страни, работещи като „au 
pair“, в настоящата директива е 
ограничено по обхват и не оказва 
голямо въздействие по отношение на 
хармонизацията; поради това следва 
да се представи целенасочено и 
конкретизирано предложение за 
отделна директива относно техния 
случай в Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Следва да съществува минимално равнище на хармонизация по отношение на 
категорията на работещите като „au pair“, определена в настоящата директива, но 
конкретизирана чрез отделна директива, изрично съсредоточена върху тази 
категория.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Платените стажанти, които 
идват на работа в Съюза в контекста 
на вътрешнокорпоративен трансфер, 
не следва да се обхващат от 
настоящата директива, тъй като 

заличава се
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попадат в обхвата на [Директива 
2013/хх/ЕС за 
вътрешнокорпоративните 
трансфери].

Or. en

Обосновка

Въведено съгласно член 2, където има ясно позоваване на „стажанти“ съгласно 
Директивата за вътрешнокорпоративните трансфери — вътрешнокорпоративните 
трансфери не са обхванати от настоящата директива.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като в момента на равнище 
Съюз не съществува правна рамка за 
работещите като „au pair“ от трети 
страни, която да гарантира 
справедливото отношение към тези 
лица, в настоящата директива следва да 
се внесат разпоредби, които се отнасят 
до конкретните им потребности, като се 
отчита, че са особено уязвима група. 
Настоящата директива следва да 
предвиди условия, които да се спазват 
както от работещите като „au pair“, така 
и от приемащото семейство, особено по 
отношение на споразумението между 
тях, който следва да включва елементи 
като предоставянето на джобни пари.

(21) Работещият като „au pair“ не
принадлежи нито към категорията 
на студентите, нито към 
категорията на работниците, а към 
специална категория, която 
притежава характеристики и на 
двете категории; поради това е 
необходимо да се издадат насоки, 
които да гарантират, че 
отличителният статут на 
работещите като „au pair“ е признат 
и гарантиран, техните условия на 
труд и социално осигуряване са 
определени, както и че „au pair“ 
секторът е подходящо регулиран на 
национално и международно равнище.
Тъй като в момента на равнище Съюз не 
съществува правна рамка за работещите 
като „au pair“ от трети страни, която да 
гарантира справедливото отношение 
към тези лица, в настоящата директива 
следва да се внесат разпоредби, които се 
отнасят до конкретните им потребности, 
като се отчита, че са особено уязвима
група. Настоящата директива следва да 
предвиди условия, които да се спазват 
както от работещите като „au pair“, така 
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и от приемащото семейство, особено по 
отношение на споразумението между 
тях, което следва да бъде правно 
обвързващо, да предоставя на 
работещите като „au pair“ 
адекватна социална закрила1, ясно да 
посочва техните права, отговорности 
и естеството на техните 
задължения, броя на работните 
часове на седмица, размера на
предоставяните джобни пари и да 
изключва възможността те да 
станат потенциални жертви на 
трафик на хора и сексуална 
експлоатация2.
__________________
1 Европейска социална харта 
2 Документ на Световния алианс 
срещу трафика на жени и бележка на 
Тематичния отдел „В“ на ЕП 
относно Злоупотребите с домашни 
работници в Европа: „аu pairs“

Or. en

Обосновка

Работещите като „au pair“ представляват специална категория, която притежава 
характеристики както на категорията на студентите, така и на категорията на 
работниците; следователно е целесъобразно да се приемат специални разпоредби по 
отношение на тях.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В разрешенията следва да се 
упомене статутът на въпросния 
гражданин на трета страна и 
съответните програми на Съюза, 
включващи мерки за мобилност. 
Държавите членки могат да посочат 
допълнителна информация на хартиен 

(23) В разрешенията следва да се 
упомене правният статут и 
семейното положение на въпросния 
гражданин на трета страна, 
възможните трудови договори, 
предложенията за неплатен стаж, 
естеството на обучението и 
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носител или по електронен път, стига 
това да не е еквивалентно на 
поставянето на допълнителни условия.

договорения доброволчески труд, 
както и съответните програми за 
научни изследвания или други 
програми на Съюза, включващи мерки 
за мобилност. Държавите членки могат 
да посочат допълнителна информация 
на хартиен носител или по електронен 
път, стига това да не е еквивалентно на 
поставянето на допълнителни условия.

Or. en

Обосновка

Горепосочените правен статут и семейно положение се отнасят за гражданството 
на лицето и неговото семейно положение, които са пряко свързани с правото на 
събиране на семейството.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки могат да налагат 
такси на подаващите молби за 
разрешения за обработката им. Таксите 
следва да бъдат пропорционални на 
целта на престоя.

(25) Държавите членки могат да налагат 
такси на подаващите молби за 
разрешения за обработката им. Таксите 
следва да бъдат пропорционални на
целта на престоя и на финансовото 
състояние на кандидата и следва да 
съществува възможност за 
възстановяване на средства от 
приемащите структури или 
семейства в случаите на неплатени 
стажанти и „au pair“.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Мобилността в рамките на 
Съюза на научни работници, 
студенти и платени стажанти —
граждани на трети страни, трябва 
да се улесни. По отношение на научните 
работници настоящата директива следва 
да подобри правилата, свързани с 
периода, за който разрешението, 
издадено от първата държава членка, 
трябва да обхваща пребиваване във 
втора държава членка, без да е 
необходимо ново споразумение за 
прием. Трябва да бъдат направени 
подобрения по отношение на 
положението на студентите и новата 
група на платените стажанти, като им се 
позволи да пребивават във втора 
държава членка за периоди между три и 
шест месеца, ако изпълняват общите 
условия, посочени в директивата. За 
стажантите от трети страни, идващи в 
Съюза посредством 
вътрешнокорпоративен трансфер, в 
съответствие с [Директива 2013/хх/ЕС 
за вътрешнокорпоративните трансфери] 
следва да се прилагат специални 
разпоредби за мобилност в рамките на 
Съюза, съобразени с естеството на 
техния трансфер.

(31) По отношение на научните 
работници настоящата директива следва 
да подобри правилата, свързани с
възможността за удължаване на 
изрично определения период, за който 
разрешението, издадено от първата 
държава членка, може да обхваща 
пребиваване във втора държава членка, 
без да е необходимо ново споразумение 
за прием. Това би изисквало обаче 
съгласието на новата държава 
членка, при условие че такова 
удължаване е било включено в 
първоначалния трудов договор като 
част от специфичните потребности 
на съответната програма за научни 
изследвания. Трябва да бъдат направени 
подобрения по отношение на 
положението на студентите и новата 
група на платените стажанти, като им се 
позволи да пребивават във втора 
държава членка за ясно определени 
периоди между три и шест месеца, ако 
изпълняват общите условия, посочени в 
директивата, и ако са налице 
подходящи мерки за избягване на 
възможни рискове от злоупотреби. За 
стажантите от трети страни, идващи в 
Съюза посредством 
вътрешнокорпоративен трансфер, в 
съответствие с [Директива 2013/хх/ЕС 
за вътрешнокорпоративните трансфери] 
следва да се прилагат специални 
разпоредби за мобилност в рамките на 
Съюза, съобразени с естеството на 
техния трансфер.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват по-добре част от разходите за 
своето образование, следва да им се 
предостави по-голям достъп до пазара 
на труда при условията, изложени в 
настоящата директива , като им се 
позволи да работят минимум 20 часа 
на седмица . Принципът за достъп на 
студентите до пазара на труда 
следва да се превърне в общо правило. 
Независимо от това, в изключителни 
случаи държавите членки следва да 
могат да се съобразяват с 
положението на своя национален пазар 
на труда , при все че това не може да 
доведе до цялостно отричане на 
правото на полагане на труд .

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват част от разходите за своето 
образование, следва да им се 
предоставят сходни възможности и
достъп до пазара на труда като тези, с 
които се ползват съответно 
студентите — граждани на ЕС: като 
се взема под внимание фактът, че 
държавите членки следва да могат да
оценяват съществуващото 
положение на своя собствен 
национален пазар на труда и да дават 
предварително одобрение за 
разрешение за работа на студенти, 
които желаят да упражняват 
икономическа дейност. Достъпът до 
пазара на труда следва да се 
осъществява, без да се засяга 
компетентността на държавите 
членки да регулират този достъп.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Разрешението и приемът на 
ученици и студенти, граждани на 
трети страни, в училища и 
университети не следва да изключва 
възможността за заетост на 
непълно работно време, при условие че 
тя не вреди на образованието като 
основна цел за пребиваване.

Or. en



PA\944251BG.doc 19/51 PE516.703v01-00

BG

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 33б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) Възможността за заетост, 
надвишаваща 10 часа седмично, не 
следва да се изключва, но може да 
бъде позволена единствено ако нито 
едно безработно лице със същата 
квалификация, регистрирано в 
службата по заетостта на 
държавата членка, не може да бъде 
наето от потенциалния 
работодател.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 33в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33в) Заетостта на студентите 
следва да бъде разрешена и 
контролирана от съответното 
учреждение в сътрудничество със 
службата по заетостта на 
държавата членка; успешното 
завършване на техните академични 
задачи следва да бъде предпоставка за 
заетост, особено в приложното поле 
на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Липсва пояснение относно статута на гражданина на трета страна като студент и 
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като работещ на непълно работно време, както и относно отговорността на 
учреждението.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като част от стремежа да се 
осигури добре квалифицирана работна 
ръка в бъдеще, държавите членки следва 
да позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от 12 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да разрешат 
същото и на научните работници след 
приключването на 
научноизследователския им проект, 
описан в споразумението за прием. Това 
обаче не следва да се равнява на
автоматично право на достъп до пазара 
на труда или за започване на собствен 
бизнес. От студентите и научните 
работници може да се изиска да 
предоставят доказателства в 
съответствие с член 24.

(34) Като част от стремежа да се 
осигури добре квалифицирана работна 
ръка в бъдеще, държавите членки следва 
да разполагат със свободата да
позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от 6 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да могат да 
разрешат същото и на научните 
работници след приключването на 
научноизследователския им проект, в 
зависимост от споразумението за 
прием, трудовия договор и условията 
на пазара на труда в отделната 
държава членка. Това обаче не следва 
да означава автоматично право на 
достъп до пазара на труда или за 
започване на собствен бизнес —
решение в тази връзка се взема от 
държавите членки при определени 
предварителни условия и искане за
предоставяне на доказателства в 
съответствие с член 24.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора.
Тези групи имат право на равно 
третиране с гражданите на 
приемащата държава членка съгласно 
Директива 2011/98/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 
декември 2011 година относно единна 
процедура за кандидатстване на 
граждани на трети държави за 
единно разрешение за пребиваване и 
работа на територията на държава-
членка и относно общ набор от права 
за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава 
членка24. В допълнение към правата, 
предоставени по Директива 2011/98/ЕС, 
за научните работници от трети страни 
следва да се поддържат по-
благоприятни права на равно 
третиране с гражданите на приемащата 
държава членка по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност 
Понастоящем директивата предвижда 
възможност за държавите членки да 
ограничават равното третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, включително семейните 
обезщетения, и тази възможност за 
ограничаване може да засегне научните 
работници. В допълнение, независимо 
от това дали правото на Съюза или 
националното право на държавата 
членка домакин предоставя достъп до 
трудовия пазар на ученици, доброволци, 
неплатени стажанти и работещи по 
програми „аu pair“ от трети страни, те 

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора. В 
допълнение към правата, предоставени 
по Директива 2011/98/ЕС, за научните 
работници от трети страни следва да се 
поддържат права на равно третиране с 
гражданите на приемащата държава 
членка по отношение на клоновете на 
социалната сигурност, определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална 
сигурност. Понастоящем директивата 
предвижда възможност за държавите 
членки да ограничават равното 
третиране по отношение на клоновете 
на социалната сигурност, включително 
семейните обезщетения, и тази 
възможност за ограничаване може да 
засегне научните работници. В 
допълнение, независимо от това дали 
правото на Съюза или националното 
право на държавата членка домакин 
предоставя достъп до трудовия пазар на 
ученици, доброволци, неплатени 
стажанти и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, те следва да се 
ползват от еднакви права с гражданите 
на държавата членка домакин по 
отношение на достъпа до стоки и услуги 
и предоставяните на обществеността 
стоки и услуги.
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следва да се ползват от еднакви права с 
гражданите на държавата членка 
домакин по отношение на достъпа до 
стоки и услуги и предоставяните на 
обществеността стоки и услуги.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети страни на 
територията на държавите членки за 
период над 90 дни с 
цел научноизследователска дейност, 
образование, ученически обмен, платен 
и неплатен стаж, доброволческа 
дейност и работа като „au pair“ ;

а) условията за влизане, пребиваване и 
работа на граждани на трети страни на 
територията на държавите членки за 
период над 90 дни с 
цел научноизследователска дейност, 
образование, ученически обмен, платен 
и неплатен стаж или доброволческа 
дейност и работа като „au pair“;

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията за влизане и пребиваване 
на студенти и платени стажанти от 
трети страни за период над 90 дни в 
държави членки, различни от държавата 
членка, която първа предоставя 
разрешение на гражданина на трета 
страна въз основа на настоящата 
директива;

б) условията за влизане, пребиваване и 
работа на студенти и платени стажанти 
от трети страни за период над 90 дни в 
държави членки, различни от държавата 
членка, която първа предоставя 
разрешение на гражданина на трета 
страна въз основа на настоящата 
директива;

Or. en



PA\944251BG.doc 23/51 PE516.703v01-00

BG

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията за влизане и пребиваване 
на научни работници от трети страни в 
държави членки, различни от държавата 
членка, която първа предоставя 
разрешение на гражданина на трета 
страна въз основа на настоящата 
директива.

в) условията за влизане, пребиваване и 
работа на научни работници от трети 
страни в държави членки, различни от 
държавата членка, която първа 
предоставя разрешение на гражданина 
на трета страна въз основа на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) стажанти, които идват в Съюза в 
контекста на вътрешнокорпоративен 
трансфер по [Директива 2013/хх/ЕС за 
вътрешнокорпоративните трансфери].

ж) платените стажанти, които идват в 
Съюза в контекста на 
вътрешнокорпоративен трансфер и 
попадат в обхвата на [Директива 
2013/хх/ЕС за вътрешнокорпоративните 
трансфери].

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) които кандидатстват за 
разрешение за влизане и пребиваване в 
държава членка като „притежатели 
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на синя карта на ЕС“ по смисъла на 
Директива 2009/50/ЕО, за да работят 
като високо квалифицирани 
служители на територията на 
държава членка;

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) които са били приети на 
територията на държава членка в 
качеството си на сезонни работници;

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) които попадат в приложното 
поле на Директива 96/71/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги1, ако те са командировани на 
територията на съответната 
държава членка.
__________________
1 ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 22.

Or. en
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Обосновка

Категориите, които вече са обхванати от други директиви, следва да бъдат 
изключени от настоящата директива от съображения за яснота.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „платен стажант“ означава гражданин 
на трета страна, приет на територията на 
държава членка за определен период на 
стаж, за който той получава 
възнаграждение съгласно националното 
законодателство на въпросната държава 
членка;

е) „платен стажант“ означава гражданин 
на трета страна с подходящо предишно 
образование или квалификация, който 
е служител на стаж с цел 
професионално развитие, работещ по 
трудов договор, и който е приет на 
територията на държава членка за 
определен период на стаж, за който той 
получава възнаграждение съгласно 
националното законодателство на 
въпросната държава членка или 
съгласно колективно споразумение;

Or. en

Обосновка

В определението, в настоящия му вид, не се споменава целта на платения стаж и 
липсва позоваване на трудовото правоотношение, което изисква възнаграждение.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „работещ като „au pair“ означава 
гражданин на трета страна, приет 
временно от семейство на територията 
на държава членка в замяна на 
полагането на лека домашна работа и 

и) „работещ като „au pair“ означава 
младеж на възраст от 18 до 30 години 
от трета страна, приет временно от 
приемащо семейство на територията на 
държава членка за определен период от 
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грижи за деца, с цел подобряването на
лингвистичните му умения и знанията 
му за приемащата държава;

време, през който той/тя подобрява 
своето образование, лингвистичните си 
умения и знанията си за приемащата 
държава, в замяна на извършването на 
лека домашна работа и полагането 
грижи за дете.

Or. en

Обосновка

Формулировка в съответствие с тази, използвана в Европейското споразумение на 
Съвета на Европа от 1968 г., от Международната асоциация на „au pair“ и която 
може да бъде открита в доклада за политиката на ЕП по въпроса.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „възнаграждение“ означава 
заплащането, под каквато и да е 
форма, получено в замяна на 
предоставени услуги и което според 
националното законодателство или 
дадена установена практика се счита за 
съставен елемент от трудово 
правоотношение;

м) „възнаграждение“ означава 
заплащането или всяко друго 
възнаграждение, независимо дали в 
брой или в натура, което работникът 
получава пряко от своя работодател 
във връзка със своята трудова 
заетост, което е равностойно на 
предоставените услуги и което според 
националното законодателство или 
приложимо колективно споразумение,
или дадена установена практика се 
счита за съставен елемент от трудово 
правоотношение;

Or. en

Обосновка

Определението е незадоволително, особено за целите на настоящата директива, 
която включва въпроси относно „au pairs“. Освен това е необходимо да се подчертае 
трудовото правоотношение.



PA\944251BG.doc 27/51 PE516.703v01-00

BG

Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „трудова заетост“ означава 
упражняване на дейности, които 
включват каквато и да е форма на труд 
или работа, уредени с националното 
законодателство или в съответствие с 
дадена установена практика, за 
работодател и под негово ръководство и 
надзор;

н) „трудова заетост“ означава 
упражняване на дейности, които 
включват форма на труд или работа, 
уредени с националното 
законодателство или с приложимо 
колективно споразумение, или в 
съответствие с дадена установена 
практика, за работодател и под негово 
ръководство и надзор; това означава 
правен договор между две страни —
работодател и служител, чрез който 
се създават реципрочни права и 
задължения между служителя и 
работодателя;

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – буква на) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „работодател“ означава всяко 
физическо лице или всеки правен 
субект, за които или под чието 
ръководство се извършва трудова 
заетост1;
__________________
1 Директива 2009/52/EО.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – буква нб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) „членове на семейството“ 
означава граждани на трети страни 
съгласно определението в член 4 от 
Директива 2003/86/ЕО;

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – буква нв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нв) „придобито висше образование“ 
означава диплома, свидетелство или 
друго удостоверение за формална 
квалификация, издадени от 
компетентен орган, чрез които се 
доказва успешното завършване на 
програма за висше образование, а 
именно набор от курсове, осигурени 
от образователна институция, 
призната като висше учебно 
заведение от държавата, в която се 
намира. За целите на настоящата 
директива придобитото висше 
образование се взема предвид, при 
условие че обучението, необходимо за 
придобиването му, е било с 
продължителност поне три години, 
предоставяйки достъп до 
докторантски степени и програми1.
__________________
1 OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 21.



PA\944251BG.doc 29/51 PE516.703v01-00

BG

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – буква нг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нг) „приемащо семейство“ означава 
семейство, включително и семейство 
с един родител, обикновено имащо 
поне едно дете до 18-годишна възраст, 
живеещо под един покрив с него, 
което временно приема работещ като
„au pair“, предоставяйки му/й 
възможност да споделя неговия
ежедневен семеен живот на 
територията на държава членка въз 
основа на правно обвързващо 
споразумение, сключено между 
приемащото семейство и работещия 
като „au pair“;

Or. en

Обосновка

Упоменаването на семейства с един родител липсва, а според Съвета на Европа и 
други политически проучвания съществува също така възрастова граница за децата 
на семействата, тъй като необходимостта от полагане на грижи за дете е една от 
причините, поради които някой би могъл да се нуждае от „au pair“. Споразумението 
следва да бъде правно обвързващо, за да се избегнат случаи на експлоатация и 
несправедливо отношение.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява правото на държавите 
членки да приемат или да прилагат по-
благоприятни разпоредби за лицата, за 

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
приемат или да прилагат по-
благоприятни разпоредби за лицата, за 
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които тя се прилага, по отношение на 
членове 21, 22, 23, 24, 25 и 29, особено в 
контекста на партньорствата за 
мобилност .

които тя се прилага.

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 6 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) по искане на държавата членка да 
представи доказателство, че за времето 
на своя престой разполага с достатъчно 
средства за покриване на разноските си 
за издръжка, обучение и завръщане, без 
това да засяга индивидуалното 
разглеждане на всеки отделен случай.

е) по искане на държавата членка да 
представи доказателство, че за времето 
на своя престой разполага с достатъчно 
средства за покриване на разноските си 
за издръжка, обучение и завръщане, без 
това да засяга индивидуалното 
разглеждане на всеки отделен случай. 
Предоставянето на подобно 
доказателство е необходимо, дори ако 
гражданинът на трета страна 
получава безвъзмездни средства или 
стипендия, или е получил 
потвърждение за спонсорството от 
приемащо семейство, или твърдо 
предложение за работа;

Or. en

Обосновка

Възможността за получаване на безвъзмездни средства, стипендии и спонсорство 
следва да се спомене и да се декларира винаги от гражданите на третата страна, по
причини, свързани с данъчното облагане и за по-добър контрол от страна на 
администрацията на държавите членки.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 6 – буква еа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да предостави своя адрес на 
територията на съответната 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Отразява формулировка, използвана в други директиви относно граждани на трети 
страни.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представи споразумение за прием, 
подписано с научноизследователска 
организация в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2;

а) да представи валидно споразумение 
за прием, включително валиден трудов 
договор или обвързващо предложение 
за работа като научен работник, 
съгласно предвиденото в 
националното законодателство, 
подписано с научноизследователска 
организация в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2;

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да представи валиден пътнически 
документ съгласно член 6 и 
доказателство, че има здравна 
осигуровка или, ако това е предвидено 
от националното законодателство, 
че е кандидатствал за такава 
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осигуровка във връзка с всички рискове, 
които обикновено се покриват за 
гражданите на съответната 
държава членка, за периодите, за 
които такова застрахователно 
покритие и съответно право на 
обезщетение не се предоставя във 
връзка с договора за работа или в
резултат на него;

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да представи валидно 
потвърждение, получено от 
съответната научноизследователска 
организация, че притежава 
необходимата академична 
квалификация, за да бъде приет като 
научен работник в специфична 
област за целите на 
научноизследователски проект;

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да приемат, 
в съответствие с националните си 
законодателства, молба, подадена от 
съответния гражданин на трета страна, 
когато той вече се намира на тяхна 
територия.

5. Държавите членки могат да приемат, 
в съответствие с националните си 
законодателства, молба, подадена от 
съответния гражданин на трета страна, 
когато той вече се намира на тяхна 
територия, с цел завършване на 
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неговата/нейната докторска степен.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки определят дали
молбите за разрешения за пребиваване 
се подават от научния работник или 
от съответната научноизследователска 
организация.

6. Молбите за разрешения за 
пребиваване се подават от съответната 
научноизследователска организация в 
тясно сътрудничество с бъдещия 
научен работник и с пълното му 
съгласие.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Преди да вземат решение по 
дадено заявление или споразумение за 
прием и когато разглеждат случаите 
на подновяване или на издаване на 
разрешения съгласно членове 6 и 16 
през първата година, през която 
лицето упражнява законна трудова 
дейност като научен работник, 
държавите членки могат да проучат 
ситуацията на своя пазар на труда и 
да приложат националните си 
процедури по отношение на 
изискванията за заемане на свободно 
работно място.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Когато условията за събиране на 
семейството са приложими и 
изпълнени, научният работник, 
гражданин на трета страна, 
декларира това и представя правна 
документация за членовете на своето 
семейство, успоредно със заявлението 
за разрешение.

Or. en

Обосновка

Формулировка, сходна с тези от директивите относно научните изследователи, 
синята карта, правото на събиране на семейството и санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информация относно правната 
връзка между научноизследователската 
организация и научния работник;

д) спецификация на трудовото 
правоотношение между 
научноизследователската организация и 
научния работник;

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно условията на 
работа на научния работник.

е) спецификация на условията на 
работа и социално осигуряване на 
научния работник;

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация за квалификациите 
на научния работник в светлината на 
обхвата и целите на научното 
изследване;

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква eб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) доказателство за наличие на 
здравна осигуровка или за подадено 
заявление за такава осигуровка във 
връзка с всички рискове, които се 
покриват за гражданите на 
съответната държава членка.

Or. en
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Специфични условия, приложими по 
отношение на стажанти

Специфични условия, приложими по 
отношение на платени или неплатени
стажанти

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е подписал споразумение за стаж , 
когато е приложимо, одобрено от 
компетентния орган на съответната 
държава членка в съответствие с 
националното ѝ законодателство или 
съгласно административната ѝ 
практика, за стаж в предприятие от 
обществения или частния сектор или 
обществено или частно заведение за 
професионално обучение, признато в 
държавата членка в съответствие с 
националното ѝ законодателство или 
съгласно административната ѝ 
практика.

а) да представи доказателство за
подписано споразумение за стаж или 
трудов договор, когато е приложимо, 
одобрено от компетентния орган на 
съответната държава членка в 
съответствие с националното ѝ
законодателство или съгласно 
административната ѝ практика, за стаж 
в предприятие от обществения или 
частния сектор или обществено или 
частно заведение за професионално 
обучение, признато в държавата членка 
в съответствие с националното ѝ
законодателство или съгласно 
административната ѝ практика.

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)



PA\944251BG.doc 37/51 PE516.703v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да докаже, ако държавата членка го 
изисква, че има подходящо предишно 
образование, квалификации или 
професионален опит в областта, за да 
бъде стажът полезен за него.

б) да докаже, ако държавата членка го 
изисква, че има придобито подходящо 
предишно висше образование или 
професионални квалификации в 
областта, за да бъде стажът полезен за 
него;

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да предостави доказателство за 
това, че по време на своя престой ще 
разполага с достатъчно средства за 
покриване на разноските си за 
издръжка, стаж и завръщане; 
държавата членка публикува 
минималния размер на месечните 
средства, който се изисква за целите 
на настоящата разпоредба, без да се 
засяга индивидуалното разглеждане 
на конкретните случаи.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в буква а) споразумение 
описва програмата за стажа, уточнява 
неговата продължителност, условията, 
при които стажантът е ръководен в 

Посоченото в буква а) споразумение 
описва програмата за стажа, уточнява 
неговата продължителност, условията, 
при които стажантът е ръководен в 
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изпълнението на тази програма, 
работното му време, правната връзка с 
организацията домакин и когато на 
стажанта се заплаща — даваното му 
възнаграждение.

изпълнението на тази програма, 
работното му време, правната връзка с 
организацията домакин и когато на 
стажанта се заплаща — даваното му 
възнаграждение и всички други срокове 
и условия на трудовата заетост, 
включително обезщетенията и 
социалното осигуряване.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка можа де изиска от 
организацията домакин да декларира, че 
гражданинът на третата страна не заема 
съществуващо работно място.

2. Държавата членка можа де изиска от 
организацията домакин да декларира, че 
гражданинът на третата страна не заема 
съществуващо работно място, за да се 
гарантира, че чуждестранните 
работници не са експлоатирани като 
евтина работна ръка с цел 
увеличаване на маржовете на печалба 
на предприятията, насърчавайки по 
този начин социалния дъмпинг.

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 14 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е най-малко на 17, но не и на 
повече от 30 години или, в отделни 
обосновани случаи, да е на повече от 
30 години;

а) да е най-малко на 18 години или да е 
достигнал законната възраст, на 
която съгласно националното 
законодателство на неговата 
държава му се разрешава да сключва 
договори, но не и на повече от 



PA\944251BG.doc 39/51 PE516.703v01-00

BG

30 години;

Or. en

Обосновка

Както се посочва в определението за работещ като „au pair“, следва да се избягват 
ситуации на експлоатация на непълнолетни лица, а 18 години е законната възраст за 
по-голямата част от държавите и възрастта, на която е законно разрешено 
сключването на договори без съгласието на възрастни. Въпреки това следва да се 
взема под внимание националното законодателство на третите държави относно 
законната възраст, на която се предоставят права на пълнолетен гражданин.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 14 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да предостави доказателство, че 
приемащото семейство поема 
отговорност за него за целия му престой 
на територията на съответната държава 
членка, и по-специално по отношение 
на покриването на разходите му за 
издръжка, настаняване, здравни грижи, 
майчинство или риска от злополука;

б) да предостави доказателство, че 
приемащото семейство поема 
отговорност за него за целия му престой 
на територията на съответната държава 
членка, и по-специално по отношение 
на покриването на разходите му за 
издръжка, настаняване, здравни грижи 
или риска от злополука чрез 
предоставяне на спешна помощ, 
когато е необходимо;

Or. en

Обосновка

„Майчинство“ следва да се заличи, за да се избегнат случаи на злоупотреба с 
директивата. Оказването на спешна помощ е от основно значение при пътуване в 
чужбина и означава оказване на помощ при неочакван инцидент, като например 
злополука и т.н.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 14 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да представи споразумение между 
работещия като „au pair“ и приемащото 
семейство, в което се определят 
неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на джобни пари и
подходящи условия за посещаването на 
курсове, както и участието му в 
ежедневните семейни задължения.

в) да представи правно обвързващ 
трудов договор, в който се посочват 
правата и договорните задължения 
на работещия като „au pair“ и на 
приемащото семейство, въз основа на 
който работещият като „au pair“ 
получава храна и настаняване в 
замяна на услуги като лека 
домакинска работа и грижи за деца в 
приемното семейство, и споразумение 
между работещия като „au pair“ и 
приемащото семейство, в което ясно се 
определят неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на периодично 
отпускани джобни пари, подходящи 
условия за посещаването на курсове,
включително предоставянето на поне 
един пълен свободен ден седмично, 
както и участието му в ежедневните 
семейни задължения, като се указва 
максималният брой часове на ден, 
които могат да бъдат посветени на 
участието в такива задължения.

Or. en

Обосновка

 Вж. работния документ на Световния алианс срещу трафика на жени от 2013 г. „Au 
pair“: предизвикателства пред безопасната миграция и достойния труд“.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 14 – буква в – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният размер на периодично 
отпусканите джобни пари трябва да 
бъде установен на национално 
равнище, да се равнява най-малко на 
минималното заплащане в сходни 
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сектори на работа в приемащите 
страни и да бъде валиден за всички 
работещи като „au pair“ (без това да 
засяга по-добрите условия).

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 14 – буква в – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният брой работни часове 
не трябва да надвишава 25 часа 
седмично с максимален брой от пет 
часа на ден и поне един пълен почивен 
ден седмично или 8 часа на ден и два 
пълни почивни дни седмично.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се създаде механизъм на 
национално равнище, който да дава 
възможност на работещите като 
„au pair“ да сменят приемащото
семейство, а в случай на неочаквано 
прекратяване на договора на 
работещия като „au pair“ да му се 
предоставя 1 месец, за да намери ново 
приемно семейство, като в този 
случай той/тя трябва също така да 
кандидатства за ново разрешение за 
пребиваване. На работещия като „au 
pair“ се разрешава да пребивава като 
гост в новото приемащо семейство в 
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очакване на отговор от 
имиграционната служба. Когато 
издават новото разрешение за 
пребиваване, имиграционните органи 
вземат под внимание причините за 
смяната на приемащото семейство.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки издават 
разрешение за научни работници за срок 
поне 1 година и го подновяват, ако 
условията, предвидени в членове 6, 7, и 
9, все още са изпълнени. Ако е 
планирано научноизследователският 
проект да продължи по-малко от една 
година, разрешението се издава за 
продължителността на проекта.

1. Държавите членки издават 
разрешение, включително разрешение 
за пребиваване и за работа, за научни 
работници за срок поне 1 година и го 
подновяват, ако условията, предвидени 
в членове 6, 7, и 9, все още са 
изпълнени. Ако е планирано 
научноизследователският проект да 
продължи по-малко от една година, 
разрешението се издава за 
продължителността на проекта.

Or. en

Изменение 63

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Срокът на валидност на 
разрешението, издадено на стажантите, 
е равен на срока на стажа и не може да 
надхвърля една година. В изключителни 
случаи то може да се поднови 
еднократно и под формата на 
разрешение за пребиваване, само за 

4. Срокът на валидност на 
разрешението, издадено на стажантите, 
или на разрешението за пребиваване и 
за работа, издадено на платените 
стажанти, е равен на срока на стажа и 
не може да надхвърля една година. В 
изключителни случаи то може да се 
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необходимия срок за получаване на 
професионалната квалификация, 
признавана от държавата членка 
съгласно националното ѝ 
законодателство или в съответствие с 
административната ѝ практика, 
доколкото притежателят на 
разрешението продължава да отговаря 
на условията, посочени в членове 6 
и 12 .

поднови еднократно и под формата на 
разрешение за пребиваване, само за 
необходимия срок за получаване на 
професионалната квалификация, 
признавана от държавата членка 
съгласно националното ѝ 
законодателство или в съответствие с 
административната ѝ практика, 
доколкото притежателят на 
разрешението продължава да отговаря 
на условията, посочени в членове 6 и 12.

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да
отхвърлят дадена молба, ако изглежда, 
че организацията домакин нарочно е 
закрила през 12-те месеца, 
предшестващи датата на молбата, 
позицията, която цели да запълни 
посредством новата молба.

2. Държавите отхвърлят дадена молба, 
ако организацията домакин нарочно е 
закрила през 12-те месеца, 
предшестващи датата на молбата, 
позицията, която цели да запълни 
посредством новата молба.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 21 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Научните работници, 
студентите, учениците, 
стажантите, доброволците и 
работещите по програми „аu pair“ от 
трети страни имат право на равно 
третиране с гражданите на 
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приемащата държава членка съгласно 
Директива 2011/98/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 
декември 2011 година относно единна 
процедура за кандидатстване на 
граждани на трети държави за 
единно разрешение за пребиваване и 
работа на територията на държава 
членка и относно общ набор от права 
за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава 
членка.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, буква б) от 
Директива 2011/98/ЕС, научните 
работници от трети страни имат право 
да бъдат третирани равноправно с 
гражданите на приемащата държава 
членка по отношение на клоновете на 
социална сигурност, включително 
семейните обезщетения, определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална 
сигурност.

1. Чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, букви а) и б) от 
Директива 2011/98/ЕС, научните 
работници и студентите от трети 
страни имат право да бъдат третирани 
равноправно с гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на образованието, 
професионалното обучение и 
клоновете на социална сигурност, 
включително семейните обезщетения, 
определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална 
сигурност.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка определя 
максималния брой работни часове, 
разрешени седмично, или работни дни 
или работни месеци, разрешени 
годишно, които не могат да са под 20
часа седмично или еквивалента им в 
дни или в месеци годишно.

3. Всяка държава членка определя 
максималния брой работни часове, 
разрешени седмично, или работни дни 
или работни месеци, разрешени 
годишно, които не могат да са под 10
часа седмично или еквивалента им в 
дни или в месеци годишно.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 След завършване на научното 
изследване или обучението в държавата
членка гражданите на трети страни 
имат право да останат на нейна 
територия за период от 12 месеца, за 
да търсят работа или да започнат 
собствен бизнес, ако все още изпълняват 
условията, предвидени в член 6, букви 
а) и в)—е). След повече от 3 месеца и 
по-малко от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може да бъде поискано да 
представят доказателство, че 
продължават да търсят работа или че са 
в процес на създаване на собствен 
бизнес. След период от 6 месеца от 
гражданите на трети страни може 
допълнително да бъде поискано и 
доказателство, че имат реални шансове 
да бъдат наети на работа или да 
започнат свой бизнес.

Всички възможни разпоредби за 
удължаване на срока на статута на 
пребиваване на научните работници и 
студентите след завършване на 
техните същински дейности 
(научното изследване или обучението) в 
държавата членка, за които е било 
издадено разрешение за пребиваване, 
следва да бъдат незадължителни и да 
останат в рамките на абсолютната 
компетентност на държавите 
членки, заедно с продължителността 
на този период. Препоръчва се
държавите членки да разгледат 
възможността за удължаване на 
срока за тези граждани на трети 
страни за период от 6 месеца, за да 
търсят работа или да започнат собствен 
бизнес, ако все още изпълняват 
условията, предвидени в член 6, букви 
а) и в)—е). След повече от 3 месеца и 
по-малко от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може да бъде поискано да 
представят доказателство, че 
продължават да търсят работа или че са 
в процес на създаване на собствен 
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бизнес. След период от 6 месеца от 
гражданите на трети страни може 
допълнително да бъде поискано и 
доказателство, че имат реални шансове 
да бъдат наети на работа или да 
започнат свой бизнес.

Or. en

Обосновка

Удължаване на срока: докладчикът не е съгласен с периода от 12 месеца и вместо 
това предлага период от 6 месеца, тъй като той се приема за достатъчен за 
посочената цел.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За всяка различна категория следва 
да бъдат въведени хармонизирани 
квоти за броя приемани 
кандидати/заявления, които 
получават разрешение за целите на 
научноизследователска дейност, 
образование, ученически 
обмен, платен и неплатен стаж, 
доброволческа дейност и работа като 
„au pair“, като мярка за 
предотвратяване на риска от 
злоупотреби и измами от страна на 
институциите и организациите на 
национално равнище, които квоти 
следва да се договорят в 
съответствие с възможностите за 
реагиране на държавите членки въз 
основа на техните условия в 
областта на икономиката, 
заетостта и образованието.

Or. en
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Обосновка

Както е предвидено в съображение 35.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Тези дерогации от правото на 
събиране на семейството не следва да 
противоречат на идеята за 
„изтичане на мозъци“ в третите 
страни на произход, както е посочено 
вече в Директивата. В допълнение 
това право следва да съответства на 
ценностите и принципите, признати 
от държавите членки; подобно 
съответствие оправдава възможното 
предприемане на ограничителни 
мерки съгласно съображение 11 от 
Директива 2003/86/ЕО.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако научен работник остане на 
територията на друга държава членка за 
срок до шест месеца, научното 
изследване може да се извърши на 
основание споразумението за прием, 
сключено в първата държава членка, ако 
той има достатъчно финансови средства 
в другата държава членка и не се счита 
за заплаха за обществения ред, 
сигурност или здраве в другата държава 
членка.

Ако научен работник остане на 
територията на друга държава членка за 
срок до шест месеца, научното 
изследване може да се извърши на 
основание споразумението за прием, 
сключено в първата държава членка, ако 
той/тя има достатъчно финансови 
средства в другата държава членка и не 
се счита за заплаха за обществения ред, 
сигурност или здраве в другата държава 
членка.
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Or. en

Обосновка

Равенството между половете.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периоди над три месеца, но 
ненадвишаващи шест месеца, 
гражданинът на трета страна, приет като 
студент или платен стажант по 
настоящата директива, има право да 
извърши част от обучението/стажа си в 
друга държава членка, при условие че 
преди преместването си в тази държава 
членка е предоставил на компетентните 
ѝ органи следното:

За периоди над три месеца, но 
ненадвишаващи шест месеца, 
гражданинът на трета страна, приет като 
студент или платен стажант, или като 
научен работник по настоящата 
директива, може да получи право да 
извърши част от обучението/стажа си в 
друга държава членка, при условие че 
преди преместването си в тази държава 
членка е предоставил на компетентните 
й органи за валидиране и одобрение
следното:

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) валиден документ за 
потвърждение, включващ оценка на 
социалното поведение, получен от 
съответната предишна организация, 
че притежава необходимата 
академична квалификация, за да бъде 
приет като студент, научен 
работник или платен стажант в 
специфична област за целите на 
научноизследователски проект, 
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обучение или стаж.

Or. en

Изменение 74

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пълният списък на държавите членки, 
в които научният работни или 
студентът възнамерява да отиде, е 
известен преди влизането на 
територията на първата държава членка;

а) пълният списък на държавите членки, 
в които научният работник или 
студентът е заявил, че той/тя 
възнамерява да отиде, е известен преди 
влизането на територията на първата 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Следва да се използва неутрална по отношение на пола терминология.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато научен работник се премести 
във втора държава членка в 
съответствие с членове 26 и 27 и когато 
семейството вече се е събрало в първата 
държава членка, на членовете на 
семейството му се разрешава да го 
придружат или да се присъединят към 
него.

1. Когато научен работник се премести 
във втора държава членка в 
съответствие с членове 26 и 27 и когато 
семейството вече се е събрало в първата 
държава членка, на членовете на 
семейството му/й се разрешава да го/я
придружат или да се присъединят към 
него/нея, в зависимост от конкретния
случай.

Or. en
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Обосновка

Следва да се използва неутрална по отношение на пола терминология.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доказателство, че са пребивавали в 
качеството си на членове на 
семейството на научния работник в 
първата държава членка;

б) доказателство, че научният 
работник разполага със стабилни и 
регулярни финансови средства, които 
са достатъчни, за да издържа себе си 
и членовете на семейството си, без да 
прибягва до системата за социално 
подпомагане на съответната държава 
членка;

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да поставят 
изискване на кандидатите за 
заплащането на такси за разглеждане 
на молби във връзка с настоящата 
директива. Размерът на тези такси не 
застрашава изпълнението на целите 
на директивата. 

Държавите членки могат да поставят 
изискване на кандидатите за 
заплащането на такси за разглеждане 
на молби във връзка с настоящата 
директива. Размерът на тези такси не е 
прекомерен и непропорционален на 
тяхното финансово състояние или 
възможности, особено за 
неплатените категории, като 
например стажантите и 
работещите като „au pair“.

Or. en

Обосновка

В решението на Съда на Европейския съюз по дело C-508/10 Комисията срещу 
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Нидерландия се посочва, че размерът на таксите не трябва да бъде прекомерен и 
непропорционален. Следва да има определен вид държавни облекчения за категории 
лица, които не получават заплащане; това е същността на европейската социална 
държава.


