
CM\1012708BG.doc PE524.825v01-00
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1690/2012, внесена от Регина Шлахт, с австрийско гражданство, 
относно професионалното обучение за лица, търсещи убежище

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че за лицата, търсещи убежище, е трудно да 
докажат, че притежават определени професионални квалификации, тъй като те не могат 
да представят изискваните удостоверения. Когато могат да представят изискваните 
документи, курсовете, които са преминали, често не се признават в държавите – членки 
на ЕС. Вносителката на петицията призовава за приемане на европейско 
законодателство, което да даде възможност на лицата, търсещи убежище, да получат 
достъп до пазара на труда на необходимото ниво на квалификация. Вносителката на 
петицията посочва редица аспекти, които трябва да бъдат взети предвид в желаното 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Комисията счита, че признаването на квалификации може да насърчи растежа, да 
предложи работни места и да приведе в съответствие уменията с нуждите на 
икономиката н и .  Тенденциите на настоящата заетост показват нарастване на 
значението на високите квалификации, като се очаква броят на работните места, които 
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изискват такива квалификации, да нарасне с близо 20 % през настоящото десетилетие.1

Комисията осъзнава трудностите при признаването на квалификации, придобити извън 
ЕС, независимо дали от граждани на трети държави или от граждани на ЕС. Въпросът 
за свръхквалификация на работниците мигранти е широко известен и все по-добре 
документиран и Комисията счита, че това „разхищение на мозъци“ е сред основните 
въпроси, които предстои да бъдат разгледани като част от нейната стратегия за растеж.

ЕС въведе политики, които модернизират – доколкото е възможно – законодателството 
относно признаването на професионални квалификации, получени в друга държава –
членка на ЕС, като по този начин улесни мобилността в ЕС на гражданите и на 
постоянно пребиваващите лица.2 Всеки специалист, гражданин на държава – членка на 
ЕС, който има квалификация, придобита извън ЕС, трябва да получи първо признаване 
в една държава членка и да упражнява професията там в продължение на три години, 
преди да поиска признаване в друга държава членка.3 Европейската мрежа за миграция 
(ЕММ) проведе проучване сред държавите членки относно това как се извършва 
признаването на професионални квалификации, придобити извън Европейския съюз. 
Резултатите от това проучване бяха публикувани на уебсайта на ЕММ през 2011 г.4

Някои категории граждани на трети държави имат право на равно третиране с 
гражданите на приемащата държава членка във връзка с признаването на квалификации 
от трети държави, което означава, че те трябва да бъдат третирани по същия начин като 
гражданин с квалификация, придобита извън ЕС. Такъв е случаят с лицата, ползващи се 
с международна закрила5, дългосрочно пребиваващите6, притежателите на Синя карта 
на ЕС7, гражданите на трети държави, които вече са приети в държава членка и които 
попадат в обхвата на Директивата за единното разрешително8.

По отношение на лицата, търсещи убежище, и на техния достъп до пазара на труда 
правото на ЕС (Директива за условията на приемане, Директива 2003/9/ЕО) им 
предоставя такъв достъп в максимален срок от 12 месеца от представянето на тяхното 
искане, ако не е взето първоинстанционно решение за искането им. Новата Директива 
за условията на приемане (Директива 2013/33/ЕС), която е приета през юни 2013 г. и 
която държавите членки трябва да започнат да прилагат най-късно от юли 2015 г., ще 
съкрати този максимален срок до 9 месеца след подаване на искането. Комисията 
насърчава държавите членки да предоставят достъп до пазара на труда на лицата, 
търсещи убежище, възможно най-рано и във възможно най-голяма степен, с цел да 
насърчат тяхната интеграция и самостоятелност. 

                                               
1 Cedefop | Прогнози за уменията | Данни, публикувани през 2013 г.
2 Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.
3  Директива 2005/36/ЕО, член 2, параграф 1, член 2, параграф 2 и член 3, параграф 3.
4 Ad-hoc проучване на ЕММ № 271, „Признаване на професионални квалификации, придобити извън 
Европейския съюз“, поискано на 3 ноември 2010 г., съставено на 11 април 2011 г. На разположение на: 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileID=2092
5 Директива 2004/83/ЕО.
6 Директива 2003/109/ЕО.
7 Директива 2009/50/ЕО.
8 Директива 2011/98/ЕС.
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Признатите бежанци имат достъп до пазара на труда, както и възможности за 
пълнолетните лица за обучение, свързано с работа, професионално обучение и 
придобиване на практически опит на работното място при същите условия, както и 
гражданите в съответствие с Директивата за признаване на правото на убежище 
(Директива 2004/83/ЕО). По отношение на ползващите се от субсидиарна закрила 
държавите членки понастоящем могат да вземат предвид положението на пазара на 
труда в държавата членка, но новата Директива за признаване на правото на убежище 
(Директива 2011/95/ЕС), която е приета през декември 2011 г.  и която държавите 
членки трябва да започнат да прилагат най-късно от януари 2014 г., ще уеднакви 
условията за достъп до пазара на труда за ползващите се от субсидиарна закрила с тези 
за бежанците. 

Съгласно новата Директива за признаване на правото на убежище държавите членки 
също така ще бъдат задължени да полагат усилия за улесняване на пълния достъп на 
лицата, на които е предоставена международна закрила, които не са в състояние да 
представят документи за техните квалификации, до подходящи схеми за оценка, 
валидиране и акредитиране на предишното им обучение. 

Заключение

Комисията счита, че след като започне да се прилага, новоприетото законодателство в 
областта на убежището ще подобри тежкото положение на лицата, търсещи убежище, и 
бежанците, и по-специално достъпа им до пазара на труда. Комисията ще наблюдава 
отблизо прилагането на това ново и усъвършенствано законодателство.


