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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаване на мобилността на работниците и служителите в 
Европейския съюз 
(2010/2273(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 21, 45 и 47 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и членове 15, 21, 29, 34 и 45 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободното 
движение на работници в Общността 1, 

– като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно правото на гражданите на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки 2,  доклада от 
2008 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО (COM(2008)0840) и 
резолюциите на Съвета от ноември 2007 г. и април 2009 г. във връзка с Директива 
2004/38/ЕО. 

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации 3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2007 г., озаглавено 
„Мобилността като средство за повече и по-добри работни места: Планът за
действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.)“ 
(COM(2007)0773),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 18 ноември 2008 г. относно 
въздействието от свободното движение на работници в контекста на разширяването 
на ЕС (COM(2008)0765),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено 
"Нови умения за нови работни места: изпреварващо предвиждане на потребностите 
на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“ 
(COM(2008)0868), 

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 13 юли 2010 г., озаглавено "За 
свободното движение на работници:  права и основни аспекти на развитието" 
(COM(2010)0373),

– като взе предвид европейската стратегия 2020 и по-специално водещите й 
инициативи „Програма за нови умения и работни места“ и „Младежта в движение“,

– като взе предвид заключенията от Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 27 
ноември 2008 г. относно "Свободното движение на хора:  неправомерно 
упражняване и злоупотреби с правото на свободно движение“,

                                               
1 ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр.2.
2 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр.77.
3 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр.22.
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– като взе предвид заключенията от Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси от 9 март 2009 г. относно 
"Професионалната и географската мобилност на работна сила и свободното 
движение на работници в рамките на Европейския съюз", 

– като взе предвид резолюцията си от 2 април 2009 г. относно проблемите и 
перспективите, свързани с европейското гражданство 1, 

– като взе предвид резолюцията си от 18 декември 2008 г. относно Европейския план 
за действие в областта  на трудовата мобилност (2007—2010 г.)2, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно установяване на съществуващите пречки за мобилността на вътрешния 
пазар на труда 3,

– като взе предвид документа на Комисията относно последващите действия относно 
насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки, (СОМ(2009) 0313),

– като взе предвид проекта за междинен доклад, озаглавен „Сравнително проучване 
на прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на 
Европейския съюз и на членове на техните семейства да се движат и пребивават 
свободно на територията на държавите-членки“, изискан от комисията по правни 
въпроси на Парламента и изготвен от Европейската служба за граждански действия 
(ECAS), 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
както и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-
0000/2011),

A. като има предвид, че работата и живеенето в различна държава-членка е една от 
основните свободи на Съюза, основен компонент на гражданството на Съюза, 
признат от договорите, то статистиките показват, че все още твърде малко хора се 
ползват с това право независимо от конкретните инициативи, които са предприети 
за подкрепа на мобилността при работниците,

Б. като има предвид, че само 2,3% от хората в ЕС живеят в държава-членка, която е 
различна от тяхната собствена държава, но само 17% се замислят за възможността 
да работят в чужбина в бъдеще, а 48% биха обмислили възможността да си 
потърсят работа в друга държава или регион в случай на уволнения,

В. като има предвид, че съгласно съобщението на Комисията от 18 ноември 2008 г. 
мобилните работници от държавите, присъединили се към ЕС пред 2004 и 2007 г., 
са оказали положително въздействие върху икономиките на държавите-членки,

Г. като има предвид, че не е постъпила информация за отрицателно въздействие в 
онези държави-членки, които не са приложили преходните мерки във връзка със 

                                               
1 P6_TA(2009)0204.
2 ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 23.
3 ОВ С 228, 22.9.2009 г., стр. 14.
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свободното движение на работници, произхождащи от държави-членки, които са се 
присъединили към ЕС през 2004 и 2007 г., но редица държави-членки са взели 
решение да прилагат ограничения на техните пазари на труда по отношение на 
лица, които са с румънско или българско гражданство,

Д. като има предвид, че независимо от правните актове на ЕС и програмите, целящи 
насърчаването на свободното движение на работници, съществуват препятствия 
пред пълното прилагане на тази основна свобода (например социални, правни и 
административни спънки, слаби политики на връщане, които не отговарят на 
нуждите на работниците мигранти, недостатъчно признаване на опита, свързан с 
мобилността, трудности, свързани с намирането на работа на съпрузите и 
партньорите, както и забавяне на процеса на признаване на дипломите),

Е. като има предвид, че тези препятствия и ограничения нарушават едно от основните 
права на работниците, правят възстановяването на икономиките в ЕС още по-
трудно и могат да доведат до обратен ефект като незаконен труд в по-голяма 
степен, разпростиране на сивата икономика и експлоатирането на работниците,

1. изтъква, че в доклада на Комисията COM(2008)0840 се посочват случаи на 
непрестанно нарушаване на прилагането на Директива 2004/38/ЕО от страна на 
държавите-членки, което засяга упражняването на свободно движение от страна на 
работниците, а това положение е довело до редица оплаквания от отделни лица, 
петиции и до над 40 въпроса от страна на Парламента, в резултат на което 
Комисията е започнала пет процедури за нарушение за неправилното прилагане на 
директивата;

2. приветства съобщението на Комисията COM(2010)0373, което описва и разяснява 
настоящото положение във връзка с движението на работници, но изразява 
съжаление относно факта, че липсват конкретни мерки или решения; 

3. призовава Комисията да продължава да насърчава трудовата мобилност, като 
представи дългосрочна, изчерпателна, мултидисциплинарна стратегия за 
мобилността, с която да се премахнат всички законови, административни и 
практически бариери пред свободното движение на работниците; изисква 
последователна, ефективна и прозрачна политика, която да съсредоточава своето 
внимание върху изискванията на пазара на труда и икономическите тенденции;

Опростяване на административните процедури и правни аспекти
4. като има предвид разпоредбите на Договорите и съществуващото законодателство, 

припомня, че държавите-членки носят отговорността за опростяване на 
административните процедури, свързани с упражняването на правото на свободно 
движение на работниците с оглед постигане на оптималното прилагане на това 
право и избягване на необосновани, ненужни или тромави административни 
процедури, ограничаващи прилагането на това право; 

5. настоятелно призовава Комисията да насърчава опростяването на 
административните практики и административното сътрудничество, така че да 
позволи установяването на взаимодействие между националните органи;

6. изразява загриженост във връзка със слабото транспониране и прилагане на 
съществуващите директиви относно свободното движение на работници, по-
специално Директива 2004/38/ЕО по отношение на правото на влизане и 



PE458.756v01-00 6/12 PR\857453BG.doc

BG

пребиваване на членове на семейството от трети държави, и на тромавите 
административни процедури и допълнителните документи за местожителство 
(разрешителни за работа, доказателства за приемливи условия на настаняване), 
които не съответстват на разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО;

7. призовава Комисията изцяло да упражни своите прерогативи по Договорите чрез 
непрестанен и задълбочен мониторинг на прилагането на Директива 2004/38/ЕО, в 
това число при необходимост упражняване на нейното право да започва процедури
при нарушение срещу държавите-членки, които не спазват изискванията;

Връзки с други политики
8. отбелязва, че правото на свободно движение на работниците не може да се 

разглежда изолирано от другите права и основните принципи на ЕС и че спазването 
на европейския социален модел и зачитането на правата, гарантирани в 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, както е отразено в Хартата 
на основните права на ЕС, ще дадат възможност за достойни работни места, 
подходящи условия на труд, социалноосигурителни права, равно третиране, 
зачитане на семейния живот и на свободата на предоставянето на услуги;

9. счита, че  законодателството на ЕС и това на държавите-членки следва да бъдат 
обвързани, за да се предотврати възникването на каквито и да е пречки пред 
прилагането и възползването от правото на свободно движение за работниците;

10. счита, че действията за ефективното прилагане на всички политики, разглеждащи 
свободното движение на работниците, трябва да бъдат съгласувани и то по-
специално в областта на осъществяването на вътрешния пазар, координацията на 
системите за социално осигуряване, допълнителните пенсионни права, защитата на 
работниците, на образованието и на професионалното обучение, данъчните мерки 
като тези, предназначени за избягване на двойното данъчно облагане, и липсата на 
дискриминация;

11. счита, че наличието на подходящи системи за социална закрила сериозно улесняват 
географската и трудовата мобилност на работниците и че социалното приобщаване 
на мобилните работници и повторното интегриране в обществото на завърналите се 
работници трябва да бъде включено в политиката относно трудовата мобилност;

12. изтъква, че ефективното прилагане на свободното движение на работниците 
приканва към предприемането на координирани действия от страна на 
европейските и националните органи за улесняване и опростяване на 
административните процедури по отношение на въпроси, които са непряко 
свързани с това право, като прехвърлянето на регистрации на превозни средства и 
медицински досиета, избягване на двойното данъчно облагане, ясни правила 
относно възстановяването на медицински разноски и т.н.; 

13. счита, че МСП могат да играят роля на основоположници на икономическото 
възстановяване и развитие, като бъдат основният източник на нови работни места; 
следователно припомня необходимостта от поемане на ангажимент от страна на ЕС 
за подпомагане и за развитие на МСП, по-специално чрез политики по заетостта и 
образователни програми;

Мерки за насърчаване на свободното движение
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14. призовава държавите-членки да изкоренят съществуващите преходни бариери по 
отношение на свободното движение на работници за държавите-членки, които се 
присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г.; счита, че  тези бариери пречат на 
производителността и представляват дискриминационни мерки, насочени срещу 
гражданите на Европа, като призовава за реалното прилагане на преференциалната 
клауза в целия Съюз;

15. призовава Комисията да оповести положителното въздействие на трудовата 
мобилност върху приемащите страни и страните по произход и ЕС от гледна точка 
на социално-икономическото и географското сближаване;

16. приветства плана на Комисията за установяване на редовни и систематични 
проверки за дългосрочното предлагане и търсене на трудовите пазари в ЕС до 2020 
г., с разбивка по сектори, сфери на заетост, степен на квалификация и държави, и 
отправя също така сериозна препоръка за координиране на трудовите и 
образователните политики между държавите-членки с цел постигане на целите, 
заложени в стратегията ЕС 2020 по отношение на създаването на работни места и 
избягването на бъдещи непреки прегради, които биха могли да се изправят пред 
упражняването на правото на свободно движение;

17. призовава органите на всяко едно равнище да гарантират политическа подкрепа и 
повишаване осведомеността относно възможностите и предимствата на 
мобилността, като изтъкват координационната роля на Комисията;

Услуги, свързани със заетостта, и осведомяване на работниците
18. признава и изтъква значението на публичните служби по заетостта, и по-специално 

на системата и мрежата на EURES, за насърчаване на трудовата мобилност в 
рамките на ЕС чрез предоставяне на информация относно свободните работни 
места, възможностите за образование и професионално обучение, условията на 
труд и на живот; 

19. изразява загриженост във връзка с намаляването на средствата за съветници на 
EURES и призовава за поемането на ангажимент по отношение на дългосрочна 
стратегия, която да позволи на EURES и нейните служители да извършват своите 
задължения; 

20. счита, че информацията, с която работниците от ЕС разполагат относно ползите, 
правата и задълженията, произтичащи от трудовата мобилност, следва да продължи 
да се подобрява; призовава Комисията да координира своите действия с 
националните органи и по-пълноценно да използва EURES и мрежата за онлайн 
разрешаване на проблеми SOLVIT;

Натрупване на умения и познания за по-голяма конкурентоспособност
21. счита, че поради регистрираните отрицателни последици от икономическата криза, 

конкурентният натиск върху пазарите на труда се засили и в резултат на това 
начинът за възвръщането на сравнително предимство е инвестирането във 
формално и неформално обучение, професионално обучение, обмен на трудов опит 
и координирани действия за ускоряване на процеса на трудовата мобилност;

22. приветства Комисията за пилотната й инициатива „Младежта в движение“ и за 
стартирането на „Програма за нови умения и работни места“ и приветства по-
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специално пилотния проект „Твоята първа работа с EURES“ и предложените 
действия за създаването на европейски паспорт за умения;

23. счита, че уменията и познанията ще благоприятстват мобилността на работещите и 
изисква от Комисията да разработи пътна карта за търсенето по отношение на 
уменията, както и оценка в средносрочен и дългосрочен план по отношение на 
бъдещите работни места;

24. счита, че младите работници не бива да бъдат единствена грижа, а е желателно 
разработването на целеви стратегии, насърчаващи и улесняващи свободното 
движение на различни категории работещи, въз основа на техните конкретни 
характеристики (възраст, пол, умения, принадлежност към уязвими групи) и 
нужди;

25. призовава държавите-членки да изработят стратегиите си в областта на обучението 
през целия живот и професионалното обучение в зависимост от развитията на 
пазара на труда и да осигурят наличието на общоприложими умения с по-широко 
покритие по отношение на географския район и познанията, с цел постигането на 
подходящо съответствие с предлагането на работни места;

26. призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат за постигането на по-
висока сравнимост на училищните и университетските програми и по-голяма 
степен на стандартизация на европейското образование;

27. счита, че трябва да бъде постигната по-висока степен на взаимодействие между 
програмите, имащи за цел насърчаването на свободното движение на студентите, 
на лицата в процес на професионално обучение и на стажантите и програмите, 
насочени по-конкретно към благоприятстване свободното движение на 
работещите;

28. счита, че недостатъчното знание на езици (особено при възрастните) остава важно 
препятствие пред трудовата мобилност; призовава държавите-членки активно да 
насърчават преподаването на чужди езици; призовава Комисията да продължи да 
полага усилия в тази област;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въпросът с трудовата миграция в рамките на ЕС дълго време бе разглеждан като 
потенциален проблем, предизвикващ дисбаланс на национално равнище по отношение 
на недостига на работна ръка, както и промени в колективното трудово договаряне и 
заплащането в приемащите страни. Макар и понятието за „свободно движение на 
работниците” да присъства в договорите като гаранция за осъществяването на единния 
пазар и за укрепването на същинска европейска идентичност, на държавите-членки бе 
осигурено правото да налагат временни ограничения за преходните периоди по 
отношение на отварянето на трудовия пазар за новите държави-членки. 
Исторически погледнато, страховете са съсредоточени върху два основни аспекта: 
многобройни потоци от имигранти от по-бедни страни, идващи в по-проспериращи 
такива и загуба на работни места за гражданите на приемащите страни, или, при по-
благоприятен сценарий, спад в равнището на заплатите. 

При все това неотдавнашни проучвания сочат, че тези страхове никога не са били 
оправдани, дори напротив, трудовата миграция е регистрирала благоприятно 
въздействие върху ЕС като цяло. Причината за този резултат е свързана с естественото 
напасване на търсенето и предлагането на пазара на труда, което обяснява факта, че 
някои работни места, за които не е имало интерес от гражданите на приемащата страна 
са били заети от работници мигранти. В този случай добавената стойност за нетното 
благосъстояние на ЕС е очевидна, тъй като няма незапълнени работни места, нито 
спадове в равнищата на производителността в държавите-членки, а освен това 
работниците, избрали друга държава-членка, където да предоставят услугите си, са 
увеличили доходите си. Освен това нелегалната трудова миграция отбеляза спад, тъй 
като отпаднаха стимулите за нарушаване на закона и бяха отчетени ясни тенденции към 
интеграция в рамките на обществото в приемащите страни. 

При все това, въпреки че благоприятните аспекти на трудовата миграция бяха 
отбелязани, остават няколко въпроса, които трябва да бъдат взети предвид, когато 
говорим за свободно движение на работниците. Данни от 2008 г. сочат, че 2.3% от 
гражданите на ЕС (11,3 милиона души) пребивават в държава-членка, различна от 
държавата, чиито граждани са, а много повече са тези, които упражняват това си право 
в някакъв момент от живота си. Съгласно неотдавнашно проучване на Евробарометър, 
10% от лицата, запитани в ЕС-27 са отговорили, че са живели и работили в друга 
държава в миналото, а 17% възнамеряват да се възползват от свободното движение в 
бъдеще. Това сочи, че миграционният поток на работници не достига извънредно 
високи стойности, тъй като работата в нова държава изисква допълнителни мерки, с 
които работниците трябва да се справят. Ако влезем в по-големи подробности, това 
означава проблеми, свързани със смяната на култури, приспособяване към нови езици, 
отчуждаване от семействата, за които има също и други пречки пред пълното 
упражняване на свободното движение. Въз основа на гореизложените факти 
Европейската комисия представи съобщението "За свободното движение на работници: 
права и основни аспекти на развитието", в което е изразено много ясно виждане 
относно настоящото положение на нещата. 

Предвид данните от последното съобщение, представено от Европейската комисия, 
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докладчикът е съсредоточил вниманието си върху средствата и стратегиите, които 
могат да подобрят положението и да затвърдят европейската ангажираност по 
отношение на укрепването на свободното движение на работниците. 

Основният принцип по отношение на необходимия на Европейско равнище подход е, 
че свободното движение на работниците е право, с което гражданите разполагат, и 
упражняването на това право не води до регистрирани отрицателни последици на 
пазара на труда. Следователно държавите-членки, заедно с техните местни и 
регионални органи, играят ключова роля за улесняването на упражняването на това 
право и в това съществуващото законодателство да бъде правилно и изцяло прилагано. 
Освен това се наблюдава голяма нужда от сътрудничество за хармонизиране на 
националните законодателства с Европейското, с цел гарантирането на забраната за 
евентуални преки или непреки прегради, особено свързаните с дискриминация въз 
основа на националността, отказване на предоставяне на права за членовете на 
семейството, схеми за социално осигуряване и други пречки, които могат 
възпрепятстват или обезкуражат работниците да се движат свободно в търсенето на 
работа. 

Предложените в доклада действия са структурирани по такъв начин, че да третират 
основните проблеми, идентифицирани при обсъждане на свободното движение на 
работниците. Тъй като смяната на работа и държава не е свързано единствено с 
разпоредбите, съдържащи се в политиките за трудовата заетост, първите действия, 
които са необходими са: сближаване с други съществуващи политики и стратегии с цел 
улесняване на прехода на работниците към приемащата държава; това включва 
мерките, взети в областта на осъществяването на вътрешния пазар, координирането на 
системите за социално осигуряване, допълнителните пенсионни права, защитата на 
работниците, образованието и професионалното обучение, езиковите изисквания, 
данъчните мерки, като например тези, които са изготвени с цел да се избегне двойното 
данъчно облагане, както и антидискриминационните политики. Освен това, 
разпоредбите, свързани с правата на членовете на семейството са също толкова важни, 
колкото и тези, пряко свързани с лицата, търсещи работа, тъй като отричането на тези 
права може да доведе до нови поводи за хората да се откажат търсене на работа в друга 
държава-членка.

Второ, съществува явна необходимост от съвместяване на резултатите от трудовата 
миграция със съществуващите стратегии на европейско равнище, особено в ЕС 2020, 
както и с укрепване ролята на МСП. Ангажирането на МСП в този проблем е от 
ключово значение. Тяхното развитие ще гарантира повече работни места, а 
динамичното им поведение ще позволи цикличната миграция на работниците, при 
повишаване на уменията посредством практическо обучение на място или 
препредаване на знания, както и поддържане на конкурентоспособна среда, което ще 
доведе до по-добри крайни продукти.

 Настоящата ситуация и поуките, взети от финансовата криза, представят нов спектър 
от възможности за подобряване на икономическите резултати и увеличаване на дела на 
заетостта. За тази цел от особена важност е трудовата мобилност, тъй като тя ще доведе 
до по-голямо социално-икономическо сближаване, както и до непрекъснато споделяне 
на опит, което е от полза както за работодателите, така и за работниците. Да не 
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говорим, че целта за създаване на работни место ще бъде по-добре постигната, ако 
трудовата мобилност бъде изцяло приложена. 

На трето място, докладчикът се съсредоточава върху значението на информираността и 
знанието. Една обща тенденция, наблюдавана в повечето страни-членки, е свързана с 
незадоволителното ниво на налична информация относно правата и задълженията,  
които гражданите трябва да знаят. Необходимо е трудовата мобилност да бъде 
насърчавана по по-успешен начин и информацията да бъде максимално достъпна за 
всички заинтересовани лица. В това отношение ролята на европейските институции и 
националните правителства е от решаващо значение, тъй като те трябва да си 
сътрудничат и да избягват ситуации на асиметрична информация. Тъй като пейзажът на
работните места демонстрира променливи тенденции, не могат да бъдат пренебрегнати 
необходимостта от повишаване на уменията и изтъкването на ролята на образованието. 
Ето защо докладчикът заема ясна позиция по отношение на полагането на повече 
усилия във връзка със всички видове образователни програми, с ясната цел за 
постигането на работна сила, която да бъде в състояние да отговори на нуждите и 
предизвикателствата на бъдещето. В това отношение координацията между 
образователните политики и ускоряването на процеса на признаване на дипломите се 
подчертани, като се изтъква перспективата за едно единно виждане за това как трябва 
да подготвим активното население за промените и конкурентния натиск на пазара.

Основното послание на доклада гласи, че дотолкова доколкото няма отчетени 
отрицателни последици от трудовата мобилност, особено след вълните на 
присъединили се държави от 2004 и 2007 г., не съществува социално-икономическо 
основание за запазване на преградите за влизане в нов пазар на труда, по-специално що 
се отнася до румънските и българските граждани. Националните политики следва да 
бъдат приведени в по-голямо съответствие с европейските стратегии с цел постигането 
на очакваните нива по отношение на благосъстоянието и напредъка. Освен това, в 
епохата на глобализираните пазари и демографските промени, свободното движение на 
работниците може да допринесе за решаване на проблема с печелившото съотношение 
между търсенето и предлагането на работни места. За постигането на тези желани 
резултати, акцентът трябва да бъде върху прилагането на съществуващото 
законодателство и изпълнението на правилата, както и върху насърчаването на 
координирани действия по отношение на признаването на дипломите, разработването 
на бъдещи образователни системи, за да се отговори на нуждите на пазара, и 
поддържането на високо ниво на конкурентни предимства, свързани с уменията, както 
и върху другите права, които работниците трябва да упражняват, за да могат да живеят 
и да изпълняват задълженията си в чужда държава. Всички излишни административни 
процедури, които могат да забавят или осуетят упражняването на свободното движение 
на работниците се разглеждат като неоправдани и следва да бъдат незабавно 
коригирани, тъй като представляват тежест, лишена от икономически или социални 
основания.

С цел цялостното разбиране на настоящата ситуация, както и на бъдещите развития на 
пазара на труда, докладчикът е уверен, че правилните усилия на Европейската комисия, 
полагани по отношение на засилването и подкрепата на трудовата мобилност следва да 
бъдат засилени и се изисква по-задълбочен анализ по отношение на процедурите при 
нарушение срещу държавите-членки, които не спазват изискванията, тенденциите при 
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трудовата мобилност що се отнася до уменията, секторите и географските региони, и  
Комисията трябва да представи дългосрочна, изчерпателна, мултидисциплинарна 
стратегия за мобилността, с която да се премахнат всички законови, административни и 
практически бариери пред свободното движение на работниците. Икономическата 
логика за отваряне на пазарите на труда става понастоящем по-очевидна от всякога. 
Прекаленият протекционизъм по отношение на трудовата мобилност ще доведе до 
нарастващо отдалечаване между държавите-членки и до недоверие, което може да се 
отрази на успеха на ЕС като световен участник и може да отслаби позицията му по 
отношение на конкурентоспособността. Сега е моментът европейските държави-членки 
да работят и растат заедно.


