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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и 
външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 март 2012 г., озаглавено 
„Външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС” 
(COM(2012)0153),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 ноември 2011 г., озаглавено 
„Глобалният подход към миграцията и мобилността” (COM(2011)0743),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юли 2011 г., озаглавено 
„Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни“ 
(COM(2011)0455), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към 
възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
22 февруари 2012 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
озаглавено „Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни“ 
(SOC/427),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 февруари 2012 г., 
озаглавено „Нова европейска програма за интеграцията“,

– като взе предвид Съвместния доклад за заетостта от 20 февруари 2012 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 5 декември 2011 г. относно постигнатите 
резултати и качествените и количествените аспекти на изпълнението на 
Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007—
2009 г. (COM(2011)0847),

– като взе предвид обобщения доклад, озаглавен „Шеста среща на Европейския 
форум за интеграция: включването на страните на произход в процеса на 
интеграция”, Брюксел, 9 и 10 ноември 2011 г.,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Интегрирането на мигранти и 
свързаното с това отражение върху пазара на труда”, Европейски парламент, 2011 
г.,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Обобщаващ доклад на Европейската 
мрежа за миграцията:задоволяване на потребностите на пазара на труда чрез 
миграция”, Европейски парламент, 2011 г.,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Проучване на общественото мнение на 
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Gallup в световен мащаб: множеството лица на миграцията в глобален мащаб”, 
Международна организация по миграция и Gallup, 2011 г.,

– като взе предвид заключения на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 4 май 2010 г. относно 
интеграцията като основна движеща сила за развитието и социалното приобщаване,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
17 март 2010 г., озаглавено „Интеграцията на работниците имигранти“ (SOC/364),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
17 февруари 2010 г., озаглавено „Интеграцията и социалната програма“ (SOC/362),

– като взе предвид Стокхолмската програма „Отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите” от 10 и 11 декември 2009 г.,

– като взе предвид Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава1,

– като взе предвид Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно 
условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост (Директивата за синя карта)2,

– като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети 
страни3,

– като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2009 г. относно положението с 
основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г.4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 май 2007 г., озаглавено „Относно 
циркулярната миграция и партньорствата за мобилност между Европейския съюз и 
трети държави“ (COM(2007)0248),

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно стратегии и способи за 
интеграция на имигрантите в Европейския съюз5,

– като взе предвид Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година 
относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на 
провеждане на научноизследователска дейност6,

                                               
1 ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24.
2 ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17.
3 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98.
4 Приети текстове, P6_TA(2009)0019.
5 Приети текстове, P6_TA(2006)0318.
6 ОВ L 289,03.11.2005, стр. 15.
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 1 септември 2005 г., озаглавено 
„Обща програма за интеграция - рамка за интегрирането на гражданите на трети 
страни в Европейския съюз“ (COM(2005)0389),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2005 г., озаглавено 
„Хагската програма за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в 
Европейския съюз“ (COM(2005)0184),

– като взе предвид заключения на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите членки от 19 ноември 2004 г. относно общите основни принципи за 
политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз,

– като взе предвид Програмата от Тампере от 15 и 16 октомври 1999 г.,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите1,

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване на обхвата на Регламент (ЕО) № 
883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети 
държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на 
основание тяхното гражданство4,

– като взе предвид предложенията на Комисията от 30 март 2012 г., които засягат 
координацията на системите за социална сигурност (COM(2012)0156), 
COM(2012)0157, COM(2012)0158 и COM(2012)0152),

– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз по дела C 214/94, C-
112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 и C-60/93,

– като взе предвид членове 48, 78, 79 и 352 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– 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, 

                                               
1 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
2 OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
3OВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
4 ОВ L 344, 29.12.2010, стр. 1.
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на комисията по външни работи, на комисията по развитие и на комисията по 
правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че броят на населението на ЕС в работоспособна възраст бележи 
спад от 2012 г. и че без имиграция в следващите десет години ще намалее с 14 
милиона души;

Б. като има предвид, че този недостиг на квалифицирана работна ръка въпреки темпа 
на безработицата в ЕС от приблизително 10% (23,8 милиона души) е вече осезаем и 
че в следващите години ще продължи да нараства и че например през 2015 г. между 
380 000 и 700 00 работни места в сектора на информационните технологии ще 
останат незаети;

В. като има предвид, че ЕС наистина може да разчита на постоянен приток на 
мигранти, но че въпреки това участва в световната надпревара за привличане на 
най-интелигентните хора;

Г. като има предвид, че привлекателността на ЕС зависи също така от едно активно 
проникване на пазара на труда, от успешна интеграция, от успешно образование и 
обучение на ученици от имигрантски семейства в рамките на културата за оказване 
на радушен прием и на отстраняване на административни пречки; 

Д. като има предвид, че данните от проучването на Gallup на общественото мнение в 
световен мащаб за 2011 г. сочат, че по света два пъти повече потенциални мигранти 
заявяват, че те по-скоро биха напускали своята държава, за да работят временно в 
друга държава с цел работа, но не биха емигрирали постоянно в друга държава;

Е. като има предвид, че заетостта е ключов фактор за успеха на интеграцията;

Ж. като има предвид, че в ЕС пребивават и работят незаконно между 1,9 и 3,8 милиона 
имигранти;

З. като има предвид, че от 2000 г. насам приблизително една четвърт от новите 
работни места са били създадени с приноса на имигранти;

И. като има предвид, че учениците от имигрантски произход са поставени в по-малко 
облагодетелствано положение още в образователната система и често напускат 
учебните заведения, без да са ги завършили;

Й. като има предвид, че икономическата глобализация се съпровожда от социална 
глобализация и че това се отразява преди всичко върху външната координация на 
социалната сигурност за граждани на ЕС и за граждани на трети държави;

К. като има предвид, че за отделните държави членки ще бъде невъзможно да 
сключват двустранни и реципрочни споразумения за социална сигурност с всички 
трети държави и че едно подобно начинание би довело до една разпокъсана система 
с нееднакво третиране между гражданите на ЕС, и като има предвид, че поради това 
са необходими действия на равнище на ЕС;
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Л. като има предвид, че въпросите, свързани с интегрирането на граждани на трети 
държави в пазара на труда и с произтичащата от това обща интеграция, се 
разглеждат от един голям брой генерални дирекции в Европейската комисия и в 
Европейската служба за външна дейност; 

1. подчертава, че интегрирането в пазара на труда и в обществото изисква двустранен 
ангажимент, особено при изучаването на езика, придобиването на познания за 
правната и политическата система, нравите, обичаите и обществения живот в 
приемната държава;

2. счита, че водената от държавите членки политика в областта на интеграцията и 
предприеманите от тях мерки трябва да бъдат по-диференцирани, приспособени 
към особеностите на отделните случаи и да носят по-висока стойност, като преди 
всичко е необходимо да се прави разграничение между различните целеви групи, 
като например висококвалифицирани кадри и кадри с по-ниски квалификации, 
граждани на ЕС и граждани на трети държави, мигранти, които имат предложение 
за работа, и мигранти без предложение за работа и т.н.; 

3. поради това изисква на местно, национално и европейско равнище да бъде прилаган 
цялостен подход, сравним с интегриране то на принципа на равенство между 
половете; поради това изисква въвеждането на принципа на „рационализиране на 
интеграцията”, в съответствие с който свързаните с интеграцията въпроси се 
отчитат във всички политически, законодателни и финансови инструменти; поради 
това приканва Комисията да създаде междуведомствена група за интеграция, която 
да се занимава с въпросите на интеграцията, миграцията, включително трудовата 
миграция, и интегрирането в пазара на труда и която да обхваща всички работещи в 
тази област генерални дирекции, а също така и Европейската служба за външна 
дейност;

4. подчертава отговорността на държавите на произход по отношение на 
интегрирането в пазара на труда чрез езикови курсове и курсове за подготовка, 
информации, контакти с диаспората или услуги, предоставяни от посолствата в 
приемната държава;

5. изисква езиковите програми и програмите за интеграция да предоставят знания за 
историята, ценностите и принципите на европейската демокрация и принципите на 
правовата държава, като успоредно с това се разясняват въпросите, свързани с 
ролята на жената, правата на малцинствата и на ЛГБТ лица;

6. призовава държавите членки да облекчават достъпа на своите чуждестранни 
студенти до националния трудов пазар, тъй като по време на своето пребиваване в 
държавата домакин те вече са се интегрирали чрез знания на езика и завършено 
образование; в допълнение към това посочва, че за ЕС е икономически неизгодно да 
се разхищават направените инвестиции за завършилите висше образование, ако тези 
лица нямат право да заемат работни места в ЕС;

7. приканва Комисията да разработи и въведе обща за ЕС свързана с критерии точкова 
система, в която държавите членки могат да участват на доброволна основа; 
посочва, че една подобна система следва да бъде приспособима към условията на 
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пазара на труда, за да бъде облекчен притокът на спешно необходими 
квалифицирани кадри;

8. призовава Комисията във връзка с горепосочената точкова система да размишлява 
относно разработването на международна платформа към Европейския портал за 
професионална мобилност за стандартизирани профили на работните места и на 
квалификациите, за да бъде облекчено набирането и съпоставянето на търсещите 
работа мигранти;

9. подчертава привлекателността и разбираемостта за квалифицираните кадри, които 
са граждани на трети държави, които произтичат от участието на определена 
държава членка в тази точкова система; 

10. подчертава важното значение на ориентираната към потребностите миграция на 
квалифицирани кадри и призовава Комисията и държавите членки съвместно с 
техните региони и градове да въвеждат една обща за ЕС координация за проучване 
на необходимостта от работна ръка с цел по-добро управление на трудовата 
миграция;

11. препоръчва една подобна система да предвижда поне списък на професиите, за 
които няма достатъчно квалифициран персонал, и анализ на потребностите въз 
основа на предоставени от работодателите данни;

12. призовава държавите членки, въпреки и именно поради недостига на 
квалифицирани специалисти, да не пренебрегват вътрешната за ЕС мобилност и в 
съответствие с това да придават приоритетно значение на интеграцията на граждани 
на ЕС от други държави членки;

13. изисква мигрантите да имат облекчен достъп до пазара на труда и да могат да 
разчитат на експедитивно и изгодно по отношение на разходите признаване не 
техните дипломи, квалификации и умения; 

14. призовава Комисията и държавите членки, доколкото е възможно, да обвързват 
политиките в областта на бежанците и на пазара на труда и да предоставят 
възможно най-бърз достъп до пазара на труда на лицата, търсещи закрила;

15. настоява мигрантите да бъдат подготвени за местния пазар на труда още в началото 
на своя престой; в тази връзка посочва най-добрите практики в областта на 
интеграцията на пазара на труда, като например наставничество за мигранти, 
ръководства за интеграция и „Мигранти за мигранти“;

16. насърчава държавите членки да обменят и доразвиват най-добри практики при 
насърчаването на многообразието на работното място, като например инструктаж, 
подпомагане на новосъздадени предприятия, програми за интеграция, субсидирана 
заетост, фокусни групи, планове за диверсификация, индивидуално внимание, 
езиково и професионално обучение и кампании срещу дискриминацията;

17. признава потенциала на кръговата (трудова) миграция да доведе до положение на 
„тройна победа“, от което да извличат ползи мигрантите, приемащата държава и 



PR\913193BG.doc 9/13 PE496.428v01-00

BG

държавата по произход, и призовава държавите членки да се отворят за тази форма 
на миграция;

18. призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството с трети 
държави в областта на кръговата миграция и да я включат в преговори и договори, 
особено в „глобалния подход към миграцията и мобилността“ и в свързаните с него 
„диалог за миграция и мобилност“ и партньорствата за мобилност;

19. изисква насърчаването на интелигентни стратегии за кръговата миграция, които да 
осигурят необходимите средства и правни гаранции и предпоставки за създаване на 
сигурни работни места и за предотвратяване на незаконна имиграция;

20. подчертава целесъобразността на езиковото и професионалното обучение преди 
пристигане в приемащата държава, както и на подготовката за връщане, и припомня 
възможността за създаване на така-наречени „pre-departure desks“ (бюра за 
подготовка преди заминаване) в приемащата държава и държавата по произход; 

21. в този смисъл призовава Комисията да засили връзките между потребностите от 
работна ръка, кръговата миграция, политиката за развитие и външната политика, 
както и да ги третира като приоритет; 

22. посочва, че много потенциални мигранти в собствените си държави срещат 
проблеми с дългото време за чакане в консулските служби на държавите членки и 
поради това навременното, надеждно и безпроблемно намиране на кръгово трудово 
правоотношение е изключително трудно; поради това призовава Комисията и 
държавите членки по-усилено да обмислят изграждането на обща европейска 
консулска служба в делегациите на ЕС;

23. призовава държавите членки да дават възможност за узаконяване на пребиваването
на мигранти без документи, които могат да осигуряват поминъка си чрез заетост;

24. приветства съществуващите споразумения на ЕС за координация на системите за 
социална сигурност; 

25. приветства в тази връзка ибероамериканската конвенция за социална сигурност и 
предлага да се създаде възможност за присъединяване на други държави членки, 
наред с Португалия и Испания, към тази конвенция като платформа за европейската 
координация;

26. посочва, че чрез приемането на Регламент (ЕС) № 1231/2010 наистина е постигнато 
разширяване на правата съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 за граждани на трети 
държави, но че тези права могат да се използват само при трансгранична дейност в 
рамките на ЕС и по този начин се изключва по-голямата част от гражданите на 
трети държави;

27. подчертава, че правата на гражданите на ЕС трябва да се закрилят и извън ЕС, както 
и в случаите, когато те работят или са работили в трета държава;

28. следователно призовава за следване на единен и реципрочен подход на ЕС за 
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координация на социалната сигурност по отношение на трети държави, който да 
обхваща всички граждани на ЕС и на трети държави;

29. в тази връзка предлага да бъде взет под внимание един незадължителен, доброволен 
и висшестоящ така наречен „28-и режим“ за имигранти и граждани на ЕС в други 
държави на ЕС; 

30. подчертава, че привлекателността на европейския пазар на труда зависи и от това 
дали пенсиите и социалните права могат да се прехвърлят и дали продължават да са 
в сила при евентуално връщане;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален 
комитет, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз е изправен пред цезура на политиката в областта на заетостта. От 
2012 г. населението в трудоспособна възраст спада за първи път в мирно време през 20 
и 21 век. Ако миграцията не се увеличава, през следващите десет години то ще намалее 
с още 14 милиона души.

Това се отразява отрицателно не само в дългосрочен план върху баланса на 
европейските пенсионни системи, но предизвиква и недостиг на работна сила в 
средносрочен и краткосрочен план. Това е видимо още сега, въпреки нивото на 
безработица в ЕС от около 10% (23,8 млн.), и ще се засилва още повече през 
следващите години. Например през 2015 г. вече ще бъдат незаети между 380 хиляди до 
700 хиляди работни места в областта на информационните технологии.

Важно разрешение на тази двойна дилема – намаляването на населението в 
трудоспособна възраст и на недостига на квалифицирана работна ръка – е 
квалифицираната имиграция. Европейските граждани са разбрали това, а и 
проучванията на Евробарометър сочат, че 70% от тях разглеждат имигрантите като 
необходими за европейската икономика. 

Въпреки това е също толкова явно, че имиграцията без стратегия предизвиква 
трудности и застрашава конкурентоспособността на ЕС. В условията на глобална 
конкуренция ЕС трябва да запази позициите си сред най-добрите специалисти. Целта 
на държавите членки трябва да бъде една качествена, а не количествена миграционна 
политика. Вече е ясно, че влизането на висококвалифицирана работна сила е 
предизвикателство. Интеграцията на други граждани на ЕС и на такива от трети 
държави с мигрантски произход се превръща в социалния въпрос на нашето време.

Въпреки това проблемът до днес се състои точно там. Твърде дълго време държавите 
членки са допускали имиграция без ясна концепция. Това беше източник на 
разочарование за приемащата държава, но преди всичко за имигрантите. Понастоящем 
имигрантите са значително по-често засегнати от местните жители от безработица, 
„несъответствие на уменията“ (несъответствие между уменията и изискванията на 
пазара на труда), нископлатени форми на заетост или преждевременното напускане на 
училище. Следва да се има предвид например, че средното равнище на заетост на 
гражданите на трети държави на възраст между 20 и 64 години за ЕС е 10 процента под 
това на местното население.

При това приносът на имигрантите за нашето общество не може да бъде определен 
достатъчно високо. От 2000 г. насам около една четвърт от новите работни места се 
създават с приноса на имигранти. През 2011 г. в 27-те държави членки на ЕС са живели 
48,9 милиона души, родени в чужбина (9,7% от общото население на ЕС).

Следователно едновременно с това трябва да бъдат проведени интеграция за 
наваксване и управлявана имиграция. И двете могат да бъдат успешни, само ако Европа 
се утвърди като континент на културата на гостоприемство. На него социалната 
изолация, расизмът и дискриминацията нямат място.
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Трябва също да бъде ясно, че заетостта е ключът към успешната интеграция.

Поради това докладчикът би желала по-диференцирана, приспособена и 
висококачествена интеграционна политика на държавите членки. При това е важно 
преди всичко да се направи разграничение между целевите групи. За въпросите на 
интеграцията на местно, национално и европейско равнище трябва да бъде избран 
цялостен подход и те да бъдат взети предвид във всички политически, законодателни и 
финансови инструменти („включване на въпросите на интеграцията“). 

Следователно съществуващите мерки на Комисията трябва да бъдат обединени и да им 
се даде по-голяма публичност. Първа стъпка в тази посока ще бъде създаването на 
междуведомствена група за интеграция, която да се занимава с въпросите на 
интеграцията, (трудовата) миграция и интеграцията на пазара на труда, и да включва 
всички генерални дирекции, имащи отношение към въпроса, както и Европейската 
служба за външна дейност.

Освен това трябва да се създаде мрежа по въпросите на интеграцията на местните и 
регионалните власти, която да обединява въз основа на подхода „отдолу нагоре“ всички 
обществени участници на местно равнище за насърчаване на интеграцията.

С оглед насърчаването на ориентираната към потребностите миграция, докладчикът 
призовава Комисията и държавите членки, заедно с техните региони и градове, да 
въведат обща европейска система за проучване на потребностите от работна ръка, за да 
може по този начин трудовата миграция да се повишава и управлява по-добре.

Комисията следва да въведе ориентирана към критериите европейска точкова система 
на доброволна основа. Държавите членки биха могли, ако не притежават собствена 
точкова система, да участват в европейската система и посредством този инструмент да 
допълват и оптимизират своята национална миграционна политика. Една подобна 
система следва да бъде приспособена към условията на пазара на труда, за да се улесни 
влизането на специалисти, от които има спешна нужда. 

Мигрантите трябва получат равен достъп до пазара на труда и възможност за бързо и 
рентабилно признаване и валидиране на техните дипломи, квалификации и 
способности.

Освен това Комисията следва да разработи международна рамка на компетентности със 
стандартизирани длъжностни характеристики и профили за уменията за улесняване на 
набирането и сравняването на търсещите работа мигранти. 

Освен това кръговата миграция представлява един допълнителен модел, носочен към 
бъдещето. Тя може и следва да доведе до положение на „тройна победа“, от което да 
извличат ползи мигрантите, приемащата държава и държавата по произход.

Поради това Комисията и държавите членки трябва да засилят сътрудничеството с 
трети държави в областта на кръговата миграция и да го включат в преговорите и 
договорите. Отново трябва да се мисли цялостно и да се изградят връзки между 
потребностите от работна ръка, кръговата миграция, политиката за развитие и 
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външната политика. Това трябва да доведе до една интелигентна стратегия за кръговата 
миграция, която да предвижда необходимите средства и правни гаранции и 
предпоставки за създаването на сигурни работни места и за предотвратяване на 
незаконната имиграция.

При един цялостен подход следва да намерят място преди всичко езиковото и 
професионалното обучение преди пристигане в приемащата държава, както и 
подготовката за връщане. Следователно създаването на така наречените „pre-departure 
desks“ (бюра за подготовка преди заминаване) в приемащата държава и държавата по 
произход или планираното въвеждане на центрове за ресурси за миграция и мобилност 
в държавите партньори по партньорствата за мобилност и „общите програми“ са 
значими стъпки. Друга възможност в тази връзка несъмнено представлява обмислянето 
на изграждане на обща европейска консулска служба в делегациите на ЕС, която да 
може централно да регулира административната част на кръговата миграция.

В заключение е ясно, че икономическата глобализация неизбежно е съпътствана от 
социална глобализация и че това оказва въздействие предимно върху външната 
координация на социалната сигурност за гражданите на ЕС и на трети държави. 
Привлекателността на европейския пазар на труда зависи от това дали пенсиите и 
социалните права могат да се прехвърлят и дали продължават да са в сила при 
евентуална процедура за връщане. 

Докладчикът следователно изисква да бъдат предприети всички стъпки за създаване на 
единна, прозрачна система на равнище ЕС. Във външните отношения Съюзът трябва да 
следва подход на ЕС за координация на социалната сигурност по отношение на трети 
държави, който да обхваща всички граждани на ЕС и на трети държави.

Първа стъпка в това отношение е да се учим от съществуващите споразумения на ЕС за 
координация на социалната сигурност и/или да се отвори ибероамериканската 
конвенция за социална сигурност за други европейски държави и да се използва като 
платформа.

Докладчикът предлага също да бъде взет под внимание един незадължителен, 
доброволен и висшестоящ така наречен „28-и режим“ за имигранти и граждани на ЕС в 
други държави на ЕС. 


