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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид член 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 година 
относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите 
за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж““, което включва мобилността 
на работниците и служителите като един от дванадесетте ключови инструмента 
(COM(2011)0206),

– като взе предвид параграф І, буква ж) от Европейския пакт за имиграцията и 
предоставянето на убежище2, приет от Европейския съвет, който приканва 
държавите-членки да създадат амбициозни политики за насърчаване на 
хармоничната интеграция на законните имигранти, включително конкретни мерки 
за улесняване на изучаването на езика и на достъпа до работа,

А. като има предвид, че мобилността на работниците и служителите в ЕС следва да се 
насърчава навсякъде в Европейския съюз, където е необходима допълнителна 
работна сила,

Б. като има предвид, че работниците и служителите в ЕС могат да се сблъскат с 
трудности и предизвикателства при търсенето на работа в приемащата държава-
членка,

1. настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да укрепят политиката на ЕС 
за борба срещу пряката и непряката дискриминация (като се отделя специално 
внимание на борбата срещу дискриминацията, основана на етническия произход), 
експлоатацията на работници и служители мигранти в Европейския съюз и 
нарушенията на техните права вследствие на тяхното недостатъчно добро владеене 
на езика и недостатъчни познания за законодателството, уреждащо трудовото им 
правоотношение в приемащата държава-членка;

2. счита, че работниците и служителите мигранти следва да са в състояние да общуват 
на един от официалните езици на приемащата държава-членка, за да могат да се 
интегрират и да бъдат максимално производителни на работното си място, и 
заявява, че държавите-членки следва да имат правото да въведат изисквания за 
езикови умения за определени специалности, включително технически;  ето защо 
счита, че в приемащата държава-членка следва да се осигурят безплатни езикови 

                                               
1 OВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32.
2 Документ на Съвета 13440/08.
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курсове за работниците и служителите мигранти; въпреки това изразява съжаление 
във връзка с политиките на държавите-членки, които имат за цел да ограничат 
достъпа на работниците и служителите в ЕС до системата за социална сигурност 
или до социалните услуги, като го обвързват с изискване за владеене на езика на 
приемащата държава-членка; 

3. призовава Комисията и държавите-членки да се борят с ксенофобията чрез 
осигуряване на средствата за интеграция и на информация и чрез насърчаване на 
опознаването, културното многообразие и уважението в държавите-членки, 
приемащи мобилни работници и служители;

4. призовава Комисията да гарантира прилагането на Директива 2004/38/ЕО от страна 
на държавите-членки без каквато и да било дискриминация, включително без 
дискриминация, основана на сексуалната ориентация; припомня на Комисията 
предишните призиви за осигуряване на свободното движение на всички граждани 
на ЕС и техните семейства, включително двойките с регистрирано партньорство или 
сключен брак, независимо от тяхната сексуална ориентация;

5. призовава държавите-членки да прилагат в пълна степен Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги1 и 
приветства обявената от Комисията предстояща инициатива за подобряване и 
укрепване на нейното транспониране, прилагане и изпълнение;

6. счита, че мобилността може да се насърчава ефективно единствено чрез съществени 
подобрения по отношение на солидарността и споделената отговорност от страна на 
държавите-членки, както и чрез формулиране на ясна регулаторна рамка относно 
законната миграция;

7. подчертава, че мобилността на работниците и служителите може да бъде много 
полезен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на МСП, които 
осигуряват 67,1 % от работните места в ЕС;

8. призовава Комисията и държавите-членки активно да популяризират сред 
гражданите на ЕС възможностите, предлагани от свободното движение на 
работници и служители, и да информират за ползите, произтичащи от европейския 
пазар на труда;

9. подчертава, че едно от основните постижения на Европейския съюз е създаването 
на пространство без вътрешни граници, в което гражданите на ЕС и на трети 
държави могат да се придвижват и да работят свободно;

10. призовава държавите-членки да преразгледат своите разпоредби за регулиране на 
преходните периоди за достъп до техните пазари на труда, които в дългосрочен 
план могат да окажат негативно въздействие върху основните ценности и права, 
установени в Договорите на ЕС, например свободното движение, 
недискриминацията, солидарността и равните права; ето защо приветства 

                                               
1 OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.
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неотдавнашното решение на някои държави-членки да предоставят пълен достъп до 
своите пазари на труда за някои от държавите-членки, присъединили се към ЕС през 
2004 г., и изразява съжаление във връзка с неотдавнашните законодателни 
предложения в други държави-членки, насочени към ограничаване на правата на 
работниците и служителите от държавите-членки, присъединили се към ЕС през 
2004 и 2007 г.; призовава Комисията да проучи дали такива политики не са в 
нарушение на правото на ЕС;

11. настоятелно призовава държавите-членки да осигурят правилното транспониране и 
прилагане на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-
членки1 с цел укрепване и опростяване на правото на свободно движение и 
пребиваване на всички граждани на Съюза и членове на техните семейства; 
призовава Комисията да следи отблизо прилагането на тази директива,

12. подчертава, че трудовите ограничения представляват пречка пред функционирането 
на вътрешния пазар и че икономическата криза доказа необходимостта от 
насърчаване на неограничената трудова мобилност, която се саморегулира, 
осигурява гъвкавост и намалява недекларираната заетост и естественото равнище на 
безработицата;

13. отново заявява, че за да се избегне непоследователност в областта на вътрешния 
пазар на ЕС, за целите на заетостта държавите-членки трябва да отдават 
предпочитание на гражданите на Съюза и могат да отдават предпочитание на 
граждани на трети държави, които кандидатстват за висококвалифицирана работа, 
както е посочено в 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 заетост2; подчертава, че е важно да се отхвърлят 
молбите за получаване на „синя карта“ на ЕС в секторите на пазара на труда, до 
които достъпът на работници и служители от други държави-членки е ограничен 
въз основа на преходни разпоредби;

14. отбелязва, че насърчаването на мобилността на работниците и служителите въз 
основа на европейското право трябва да се допълва от правни разпоредби на ЕС, 
които осигуряват справедливи условия на труд и равно третиране на работниците и 
служителите мигранти и предвиждат ефективни санкции, правни средства за защита 
и обезщетение при нарушения на правата на работниците и служителите като 
инструменти за намаляване на неравенството между работниците и служителите в 
ЕС; признава, че при такива обстоятелства на трансграничните работници и 
служители следва да се осигурява подходяща правна помощ;

15. подчертава, че „правата на работниците и служителите“ могат да се прилагат 
единствено ако съответният мигрант в ЕС е нает за извършване на дейност срещу 
законно заплащане в приемащата държава-членка;

                                               
1 OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
2 OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17.
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16. застъпва становището, че мобилността на работната сила в рамките на Европейския 
съюз е от съществено значение за икономическото възстановяване и за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“; съответно настоятелно призовава държавите-
членки, които продължават да налагат ограничения на пазара на труда по 
отношение на румънските и българските граждани, да ги премахнат до края на 
2011 г. в съответствие с крайния срок, предвиден в Договора за присъединяване;

17. призовава за по-тясно и по-ефикасно сътрудничество между компетентните 
национални органи при проверките на съответствието на трудовите договори с 
националното право и правото на ЕС; изтъква, че следва да се гарантира, че при 
нарушения държавите-членки си съдействат взаимно и обменят информация; 
призовава Комисията да упражнява надзор върху този процес;

18. настоятелно призовава държавите-членки да прилагат по-стриктно Директива 
91/533/ЕИО по отношение на минималната информация, която работниците трябва 
да получават от своя работодател относно трудовите правоотношения, включително 
всички съответни разпоредби относно техния трудов статус в приемащата държава-
членка;

19. отбелязва, че работниците и служителите мигранти в ЕС може да не са запознати 
със своите права по отношение на социалните, образователните и здравните услуги 
в приемащата страна, поради което призовава държавите-членки и Комисията да 
подобрят предоставянето на информация за правата, възможностите и 
инструментите за свободно движение на мобилните работници и служители, 
членовете на техните семейства и заинтересованите лица, както на широка, така и 
на индивидуална основа;

20. призовава Комисията да укрепи настоящата правна рамка за признаване на 
дипломите и професионалните квалификации;

21. призовава Комисията да използва мрежата EURES и други европейски 
инструменти, които предлагат консултации и помощ за намиране и назначаване на 
работа с цел предоставяне на по-достъпна и прозрачна информация относно 
правата, които имат членовете на семействата на работниците и служителите 
мигранти, най-вече относно тяхното право на работа, техните социални права и 
правото на техните деца на образование в приемащата държава-членка;

22. изтъква, че повишената мобилност на работниците и служителите изисква също 
активното участие на социалните партньори, особено на синдикалните организации, 
с цел да се предостави на съответните работници и служители, по-специално на 
работниците и служителите, които временно работят в чужбина, целесъобразна и 
ефективна информация, подкрепа и защита по отношение на техните социални и 
трудови права;

23. настоятелно призовава държавите-членки да контролират по-стриктно дейността на 
агенциите за набиране на персонал и да се борят с нарушенията спрямо работниците 
и служителите мигранти в ЕС с цел да се гарантира, че техните права се зачитат;

24. призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 
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октомври 1968 година относно свободното движение на работници в Общността1 с 
цел да се вземат предвид предложенията, направени от Европейския парламент в 
настоящата резолюция;

25. призовава за по-добро сътрудничеството между ЕС, държавите-членки и трети 
държави по отношение на разработването на успешни, справедливи и прозрачни 
политики за имиграцията в ЕС и миграцията в рамките на ЕС на работници и 
служители от трети държави, основани на чувство за солидарност с третите 
държави, а също и на потребностите на пазара на труда на ЕС на фона на 
настоящите демографски предизвикателства и перспективи за икономическо 
развитие;

26. отбелязва, че граждани на ЕС, които работят в друга държава-членка, могат да 
изгубят правото си да гласуват на националните избори след изтичането на 
различни периоди от време; счита, че Комисията и държавите-членки следва да 
преразгледат тази ситуация  и че следва да се насърчава осведомеността на 
гражданите относно правото им да бъдат избирани и да гласуват както на местните 
избори, така и на изборите за Европейски парламент;

27. счита, че държавите-членки следва да гарантират, че децата на мобилните 
работници и служители в ЕС няма да се сблъскат с трудности, свързани с тяхната 
националност или гражданство поради избора на работа от страна на техните 
родители, и че следва да се проучат конкретните потребности на децата на 
мобилните работници и служители, за да се обезпечат ефективни политически 
действия по отношение на тях. 

                                               
1 OВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2.
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