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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства усилията на Комисията за създаване на амбициозна програма в областта 

на миграцията и настоятелно призовава Европейския съвет да възприеме високо 

равнище на амбиция и да отчита детайлите, както и да остане единен, за да може да 

предложи навременни и силни отговори на миграционната криза; настоятелно 

призовава Съвета да възприеме проактивен подход в подкрепата си за работата на 

Комисията чрез конкретни дела и бързи действия и като предприеме практически 

мерки, създадени за постигане на общи цели, основани на принципите на 

солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между всички 

държави членки; изразява съжаление относно блокиращата позиция на някои 

държави членки във връзка с приемането на ефективно и устойчиво политическо 

решение, което да зачита основните ценности, върху които е изграден Европейският 

съюз, включително спазване на принципите на правовата държава, правата на 

човека и принципите на недискриминация, солидарност и споделена отговорност; 

2. отбелязва, че настоящата бежанска вълна представлява предизвикателство за 

Европа в глобален контекст, и че като такова тя трябва да бъде разгледана също и в 

Европейския съвет; 

3. подчертава по-специално, че именно социалното измерение на бежанската вълна 

изисква обща европейска политика в областта на убежището, дебат относно 

европейските споразумения във връзка с квотите, както и мерки за регистрация на 

място на особено уязвими бежански групи в подложените на особен натиск 

държави, намиращи се в съседство с въпросните кризисни региони; 

4. подчертава, че единственото осъществимо решение за управление на притока на 

граждани на трети държави и лица без гражданство е възможно най-бързото 

въвеждане на постоянен механизъм за преместване за всички държави членки; 

изтъква, че в средносрочен план въпросът, поставен от сегашната бежанска криза, е 

волята на Европа да интегрира бежанците в своето общество, тъй като те не се 

стремят към постоянен престой; подчертава, че образованието и заетостта са от 

основно значение за успешната интеграция на бежанците и мигрантите; 

следователно призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да 

предприеме незабавни мерки и да избере план, подкрепящ и насочен към социално 

приобщаване на бежанците и интегрирането им на пазара на труда на ЕС, който 

понася все още последиците от икономическата криза, като същевременно се вземат 

под внимание разликите между икономически мигранти и бежанци; 

5. подчертава, че истинската интеграция е двупосочен процес, който изисква 

поемането на взаимен ангажимент от страна на бежанците и Европа и нейните 

граждани; подчертава, че е изключително важно да се гарантира ефективна и 

гъвкава система за признаване на статут на бежанец и разпределяне към държавите 

на местоназначение, така че процесът на социално приобщаване и интеграция на 

пазара на труда да може да започне възможно най-скоро; настоятелно призовава 
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Комисията да насърчава по-голямо сближаване на социалната закрила и стандарт за 

бързо предоставяне на разрешения за работа на лицата с признат статут на бежанци 

в държавите членки; 

6. призовава държавите членки да обменят добри практики относно интегрирането на 

бежанците в европейското общество и пазара на труда; призовава Комисията да 

заимства от опита на държавите членки и да предложи набор от препоръки за 

ефективно изпълнение на този процес; 

7. припомня Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите 

(ООП) на ЕС1 като основополагащ подход по отношение на интеграцията; 

8. призовава Комисията да обърне специално внимание на нуждите на лицата, 

заслужаващи международна закрила, и на уязвимите групи, като например 

непридружени малолетни и непълнолетни лица, жени, младежи, деца и възрастни 

хора и – когато е възможно, да насърчава съответни действия в трети държави през 

периода преди заминаването; призовава да се обърне специално внимание на често 

пъти уязвимото положение на жените в процеса на социално приобщаване и 

интегриране на пазара на труда; изразява загриженост по повод на неотдавнашните 

данни за голям брой изчезнали непридружени деца бежанци и призовава органите 

да разследват местонахождението им; 

9. насърчава Комисията да засили диалога с предприятията и работната сила относно 

миграцията и уменията, с цел да бъде установен недостигът на работна ръка на 

пазара на труда в конкретни промишлени отрасли, включително в 

предприемачеството, и с оглед на това да бъдат открити добре управлявани законни 

канали за миграция или възможности за заетост на бежанците; изразява мнението, 

че подобен диалог следва да бъде основан на балансирано представителство на 

интересите за основана на правата интеграция на мигрантите и бежанците на пазара 

на труда; 

10. поддържа становището, че при разработването на политиките за интеграция в ЕС в 

постоянния механизъм за преместване на бежанци трябва да се вземат предвид 

данните за пазара на труда, особено по отношение на безработицата, възможностите 

за работа и социалното положение, за да се гарантира, че този процес няма да 

доведе до влошаване на социалното и икономическото положение в приемащите 

региони, особено тези, които са най-силно засегнати от икономическата криза, 

както и в държавите членки, които имат най-голям дълг и са все още в процес на 

фискална консолидация, и да се гарантира по-добро социално приобщаване и 

интеграция на бежанците на пазара на труда, като се има предвид, че социалната и 

икономическата несигурност на тези територии и тяхното население е фактор, 

който е твърде изолиран от настоящата спешна ситуация с бежанците предвид 

действителните възможности за трудова заетост в съответните региони; 

11. посочва, че въвеждането на система, при която лицата, търсещи убежище, биха 

могли, доколкото е възможно на практика, да кандидатстват за убежище в държава 

членка, където вече имат семейни или общностни връзки или по-добри перспективи 

за работа, ще повиши перспективите им за интеграция; 

                                                 
1 Заключения на Съвета от 19 ноември 2004 г. 
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12. подчертава, че е необходимо също така да се разработи всеобхватен подход по 

отношение на миграцията, който обхваща основното демографско 

предизвикателство, пред което Европа и нейната икономика понастоящем са 

изправени; същевременно отбелязва, че интеграцията на бежанците и мигрантите в 

средносрочен и дългосрочен план представлява също и възможност за 

демографското развитие и укрепването на базата от умения в Европа; призовава 

държавите членки да съставят цифровизиран трудов профил на бежанците, така че 

да се координира преместването на бежанци с положението на националния и 

регионалния трудов пазар; 

13. припомня, че Комисията е посочила, че европейските фондове, включително 

Европейския социален фонд (ЕСФ), биха могли да бъдат използвани, за да се 

подпомогне интеграцията на бежанците; призовава управляващите органи на 

фондовете да ги използват възможно най-ефективно, за да се допринесе за справяне 

с интеграцията на бежанците по начин, който не вреди на други цели и получатели, 

особено на най-уязвимите групи, и да се гарантира, че това е от полза за всички 

получатели; отбелязва, че Комисията е показала също своята готовност да помогне 

на управляващите органи да адаптират своите оперативни програми по линия на 

ЕСФ, за да интегрират мигрантите и бежанците ефективно, без да се подронват 

целите на ЕСФ по отношение на заетостта; също така обръща внимание на 

фондовете, които са на разположение за предоставяне на обучение относно 

управлението на разнообразието и равенството на работното място и за 

подпомагане на местните и регионалните органи по отношение на мерките за 

интегриране; 

14. настоятелно призовава Комисията, в рамките на междинния преглед на 

многогодишната финансова рамка, предвиден през 2016 г., да гарантира, че 

бюджетът на ЕС, и по-специално Европейският социален фонд, поставя силен 

акцент върху социалното интегриране и интегрирането на пазара на труда на 

бежанците с правен статут; призовава Комисията да проучи използването на Фонда 

„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) в мерки за социално интегриране и 

интегриране на пазара на труда на граждани на трети държави; призовава 

държавите членки да се възползват в пълна степен от Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) в съчетание с други фондове на ЕС, за да 

предоставят необходимите инвестиции за интегриране на притока на бежанци в 

средносрочен план; призовава Комисията в своя преглед на многогодишната 

финансова рамка да повиши отпускането на средства за социалните политики с цел 

да се подчертае политиката на сближаване, така че тя да може да се справя с 

интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване на бежанците; 

15. призовава държавите членки да предоставят на своите публични служби по 

заетостта достатъчно ресурси, за да гарантират, че бежанците, имащи право на 

работа, се интегрират пълноценно на пазара на труда; подчертава, че Европейската 

мрежа на публичните служби по заетостта може да изпълни важна роля за 

интегрирането на мигрантите в европейския пазар на труда; 

16. припомня също така колко е важно да се подпомагат МСП, за да назначават 

работници мигранти, когато това е необходимо; 
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17. подчертава, че достъпът до пазара на труда е ключов елемент за интеграцията и 

запазването на достойнството на бежанците; приветства усилията на някои държави 

членки да намалят сроковете за достъп до пазара на труда в рамките на 

транспонирането на Директива 2013/33/ЕС1; 

18. призовава държавите членки да проверят внимателно образователните си системи, 

за да открият начини за възможно най-бързото интегриране на децата на бежанците 

в образователния процес; 

19. отново призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да създаде 

единна система, която е в съответствие със съществуващите европейски системи с 

оглед на улесняване и ускоряване на възможно официално приравняване на 

дипломите и формално и самостоятелно признаване на уменията, съчетана със 

стандартизация на признаването и приравняването на европейско равнище между 

държавите членки, което ще позволи на бежанците и на мигрантите да бъдат 

напълно включени в обществото и да работят на равнището на техните умения, а не 

под него, какъвто често е случаят; 

20. подчертава, че обучението трябва да бъде на разположение и лесно достъпно за 

бежанците и мигрантите и че те трябва спешно да получат езиково обучение и 

интеграционни курсове, които представляват и се предлагат като неделима част от 

програмата за преместване веднага след пристигането на разселените лица в 

държавата, където са преместени, в допълнение към медицинските и 

психологическите грижи за търсещите убежище и бежанците; 

21. припомня, че е важно уменията, придобити по време на упражняване на трудова 

дейност в ЕС, да подлежат също така на валидиране, с цел да се осигури добавена 

стойност за лицата, които решават да напуснат ЕС, за да работят в друга държава; 

22. отбелязва, че безпроблемното интегриране на бежанците и мигрантите в 

приемащите общности изисква подход, основан на права, и мобилизация на всички 

сили на институциите и гражданското общество, тъй като социалните партньори 

могат да изпълняват роля при използването на предимствата на по-бързото 

интегриране на мигрантите и бежанците на местния пазар на труда; следователно 

призовава държавите членки надлежно да отчитат всички заинтересовани страни 

при създаването на стратегии за интеграция; 

23. призовава държавите членки да подготвят местните общества да посрещат радушно 

бежанците и техните семейства посредством добре планирани информационни 

кампании; 

24. насърчава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят инициативи на 

организираното гражданско общество, насочени към предоставянето на помощ за 

мигрантите и бежанците, например чрез Европейската мрежа на точки за контакт за 

мигрантите и Union Migrant Net, които са само два примера за трансгранично 

сътрудничество между точките за контакт, предоставящи информация и помощ на 

мигрантите във връзка с интегрирането; 

                                                 
1 Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на 

стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, OВ 180, 29.6.2013 г., стp. 96. 
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25. предупреждава Комисията относно опасността, която представлява 

недекларираният труд на мигрантите за тяхното здраве и безопасност, както и 

относно това, че ги лишава от правата им на заетост и социална сигурност; 

настоятелно призовава Комисията да предотвратява тежката експлоатация на труда; 

отбелязва, че съгласно Директивата относно санкциите1 и Директивата относно 

сезонните работници2 работодатели, които експлоатират работници мигранти, могат 

да бъдат санкционирани; при все това призовава Комисията да работи за система, 

ориентирана в по-голяма степен към интеграция, която обхваща всички аспекти на 

тези проблеми, включително с оглед на предоставяне на адекватна защита на 

бежанците, за да се премахне злоупотребата с труд на мигранти; 

26. припомня, че с оглед на избягването на двустепенната система на работното място е 

важно работниците мигранти да могат да имат пълен достъп до своите трудови 

права, включително правото на членство в синдикална организация; 

27. подчертава, че при подписването на договор за работа с лице, търсещо убежище, 

съществува риск както за работника, така и за работодателя, тъй като молбата за 

убежище може да бъде отхвърлена; счита, че това би могло също така да 

компрометира целите на Комисията по отношение на политиката на връщане в 

страната на произход; 

28. отбелязва, че по-голямата част от лицата, търсещи убежище, чиито кандидатури са 

били отхвърлени в някоя от държавите членки, остават в ЕС без какъвто и да е било 

правен статут, което означава, че съществува нарастващ брой нелегални мигранти 

без право на работа или достъп до образование за децата им; поради това 

подчертава необходимостта от контрол и наблюдение на незаконните мигранти, тъй 

като те са изложени на риск от социално изключване и бедност, което ги прави 

податливи на всякакъв вид външно влияние, включително радикализъм; 

29. призовава Комисията и държавите членки да провеждат информационна кампания в 

държавите на произход на мигрантите, за да им предоставят подходяща и адекватна 

информация относно правните процедури за влизане в ЕС, наред с правата и 

задълженията им в държавите членки, за да се гарантира, че лицата, които пътуват, 

имат валидно, законно искане; 

30. подчертава, че ЕС трябва да предостави на желаещите да дойдат в Европа легални 

пътища за влизане и оставане в ЕС и начини да сменят статута си на мигранти 

докато са в ЕС, и следва да разработи истинска политика за циркулярна миграция; 

призовава за създаването на коридор за трудова имиграция за държавите 

кандидатки за присъединяване към ЕС, което би улеснило достъпа на гражданите на 

тези държави до европейския пазар на труда; 

31. призовава Комисията, при преразглеждането на „Директивата за синята карта“3, да 

                                                 
1 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 държава, ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24. 
2 Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията 

за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници, ОВ L 94 от 

28.3.2014 г., стр. 375. 
3 Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на 
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възприеме амбициозен подход с цел укрепване на значението на синята карта на ЕС, 

която се прилага за висококвалифицирани работници от трети държави и спомага за 

преодоляване на демографски предизвикателства в ЕС като се попълва недостигът 

на пазарите на труда в ЕС; подчертава, че висококвалифицираните мигранти могат 

да бъдат предимство при интегрирането и асимилирането на други граждани от 

трети държави в европейските общества и подчертава необходимостта от цялостна 

оценка на миграцията, която включва оценка на подходите за действие, насочени 

към борба със съществуващите недостатъци в европейските пазари на труда с цел 

да се стигне до печеливша ситуация за всички;  

32. препоръчва солидно увеличаване на помощта за южните държави, които приеха 

голям брой бежанци и мигранти, а също така и тясно сътрудничество с Върховния 

комисариат за бежанците на ООН и неправителствените организации на място. 

                                                                                                                                                         
граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост, ОВ L 155, 18.6.2009 г., 

стр. 17. 
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