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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:

А. като има предвид, че съществуват три правни категории лица, които се ползват от 
международна закрила: лицата със статут на бежанци, лицата, търсещи убежище, 
и лицата, ползващи се от субсидиарна закрила; като има предвид, че политиките 
за социално приобщаване и за интеграция на пазара на труда следва да бъдат 
съобразени с техните специфични потребности и да гарантират равно третиране с 
националните жители;

Б. като има предвид, че през последните години броят на гражданите на трети 
държави, които се командироват от една държава членка в друга, се увеличи 
значително; като има предвид, че работник – гражданин на трета държава, който е 
получил разрешение за работа и пребиваване в една държава членка, може да 
бъде командирован от работодателите си във всяка друга;

В. като има предвид, че държавите членки запазват правото си да определят обема 
на приемане на граждани на трети държави, които търсят работа, и че те 
определят достъпа до разрешения за пребиваване и работа; като има предвид, че 
критериите и практиките се различават значително между държавите членки;

Г. като има предвид, че свободното движение на хора стимулира икономиките на 
държавите членки, като дава възможност за ефективно постигане на съответствие 
между уменията на работниците и търсенето и свободните работни места на 
пазара на труда на ЕС; като има предвид, че социалната политика, политиките в 
областта на заетостта, миграцията, жилищното настаняване, здравеопазването, 
образованието и обучението играят основна роля за законната трудова миграция и 
интеграцията на пазара на труда; като има предвид, че координацията на 
различните области на социалната политика продължава да е предизвикателство 
за ЕС; като има предвид, че достъпът до работа е много по-силен стимул за 
миграция в сравнение със социалната помощ както за гражданите на ЕС, така и за 
тези, които не са граждани на ЕС;

Д. като има предвид, че през 2019 г. равнището на заетост в ЕС-27 за хората на 
възраст между 20 и 64 години беше 64,4% за родените извън ЕС, 73,9% за 
населението с местен произход и 75,3% за хората, родени в друга държава членка; 
като има предвид, че през 2019 г. равнището на безработица в ЕС-27 за хората на 
възраст между 20 и 64 години беше 12,3% за родените извън ЕС, 7,3% за родените 
в друга държава членка и 6,0% за населението с местен произход1; като има 
предвид, че фрагментираната миграционна политика на ЕС може да има 
отрицателно въздействие върху предприятията, тъй като може да ограничи 
възможностите им за използване на вътрешния пазар и за привличане на 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–_
labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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граждани на трети държави да работят за тях;

Е. като има предвид, че жените и непълнолетните лица имат специфични 
потребности от закрила; като има предвид, че всички политики за социално 
приобщаване и интеграция на пазара на труда за граждани на трети държави 
трябва да включват концепция, свързана с пола и закрилата на децата;

Ж. като има предвид, че демографските тенденции и други социални и икономически 
фактори като настоящата пандемия постепенно водят до възникване на качествен 
недостиг на пазара на труда, който затруднява намирането на подходящо 
квалифицирани работници, и че тъй като демографските тенденции стават все по-
неблагоприятни – с очаквано увеличаване на дела на зависимост в напреднала 
възраст от 29,6% през 2016 г. на 51,2% през 2070 г.2 – е налице също и 
количествен недостиг, особено в стратегически области като например 
изкуствения интелект (ИИ) и информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ), както и общо намаляване на броя на хората, които желаят и са в състояние 
да поемат работа в определени сектори, включително сектора за полагане на 
грижи, строителството, селското стопанство и домашния сектор, което води до 
общо несъответствие между наличните на пазара на труда работни места и 
уменията и компетентностите на работниците, независимо дали се предприемат 
или не усилия за съобразяване на предлагането по отношение на умения и 
познания, които могат да спомогнат за попълването на тази празнина на пазара на 
труда на ЕС;

З. като има предвид, че според съобщението на Комисията от 12 септември 2019 г., 
озаглавено „Увеличаване на законните пътища за миграция към Европа: 
задължителна част от една балансирана и всеобхватна миграционна политика“ 
(COM(2018)0635), делът на работодатели, които докладват за трудности при 
запълването на работни места се увеличава, като достига средно над 40%; като 
има предвид, че гражданите на трети държави играят важна роля за 
преодоляването на демографските тенденции в Европа, попълването на 
свободните работни места и насърчаването на работните места и растежа в ЕС; 
като има предвид, че тази роля следва де се вземе предвид по отношение на 
правата на мобилност за гражданите на трети държави; като има предвид, че 
липсата на квалифицирана работна сила често е пряко следствие от лоши условия 
на труд и липса на предлагане на привлекателно професионално развитие; като 
има предвид, че ЕС привлича мигранти с различен произход, които разполагат с 
различен вид знания, както и набор и степен на умения; като има предвид, че 
Съюзът би могъл да използва по-добре свободното движение на работници от 
държавите членки, работната мобилност и работната сила на лицата, които вече 
имат право на законно пребиваване в ЕС;

И. като има предвид, че дискриминацията, наред с езиковите, образователните и 
институционалните фактори са най-значимите пречки пред гражданите на трети 
държави; като има предвид, че езиковите курсове играят ключова роля за 
успешната интеграция на пазара на труда на мигранти от трети държави; като има 

2 Европейска комисия (2018 г.). Доклад от 2018 г. относно застаряването на населението: 
икономически и бюджетни прогнози за 28-те държави – членки на ЕС (2016 – 2070 г.)
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предвид, че според проучване на Eurofound3 насърчаването на 
предприемачеството за мигрантите може да създаде обществено водачество и да 
доведе до създаване на работни места посредством добри политически 
инициативи;

Й. като има предвид, че по отношение на интеграцията и достъпа до пазара на труда 
се провежда текуща дискусия в рамките на CEAS (Общата европейска система за 
убежище) за намаляване на настоящия максимален период на изчакване за достъп 
на търсещите убежище лица до пазара на труда от девет на шест месеца след 
подаването на заявление; като има предвид, че за многостепенното 
сътрудничество между държавите членки, местните и регионалните 
администрации, социалните партньори, гражданското общество и 
неправителствените организации е необходимо те да обединят усилия и да 
посрещнат потенциалните предизвикателства, които биха могли да възникнат в 
процесите на интеграция на пазара на труда;

К. като има предвид, че според Eurofound4 работниците с чуждестранен произход и 
работниците мигранти от първо поколение обикновено са силно представени в 
сектори, в които преобладава по-нискоквалифицираната заетост, в т.ч. търговията 
и хотелиерството, транспорта, строителството и други услуги, като например 
домашните грижи, дългосрочните грижи и хранително-вкусовия сектор; като има 
предвид, че в извършената от Комисията „Проверка на пригодността относно 
законната миграция“ от март 2019 г.5 бяха подчертани съществените пречки пред 
възможностите за законна миграция на работниците с ниска и средна 
квалификация въпреки увеличеното търсене на работна ръка;

Л. като има предвид, че намаляването на раждаемостта в редица европейски 
държави доведе и продължава да води до много по-малки групи от нови 
участници на пазара на труда;

М. като има предвид, че положението на хиляди селскостопански работници е 
особено критично в настоящия период на извънредно положение, като хиляди от 
тях живеят изолирани в неофициални жилища с лоши санитарни условия и в 
постоянен страх от депортиране;

Н. като има предвид, че в проучването на Eurofound беше установено, че районът на 
произход на мигрантите играе по-важна роля от статута им при тяхната 
интеграция в работната сила; като има предвид, че за имигрантите от всички 
региони на света с изключение на Северна Америка е по-вероятно да заемат 
длъжности на по-ниско ниво в професионалната стълбица от местното население; 
като има предвид, че като цяло данните показват, че няма автоматична 
постепенна асимилация на имигрантите и техните потомци в същите модели на 
заетост като местните хора, с много случаи на трайно неравностойно положение 

3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 Европейска комисия (2019 г.). Проверка на пригодността относно законната миграция. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what- we-do/policies/legal-migration/fitness-

check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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за лицата от определени райони на произход;

О. като има предвид, че ЕС привлича по-малко високо образовани граждани на трети 
държави в сравнение с други местоназначения в рамките на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и следва да предостави по-
прозрачна и по-пълна информация за потенциалните квалифицирани законни 
мигранти и във връзка с проверката на техните квалификации; като има предвид, 
че от всички мигранти, които са живели в държавите от ОИСР между 2015 и 
2016 г., едва 25% от работниците с високо равнище на образование са избрали ЕС 
като местоназначение6; като има предвид, че ЕС цели да стане по-силен в 
глобалната конкуренция за квалифицирани специалисти;

П. като има предвид, че кризата с COVID-19 показа съществения принос на 
работниците мигранти за поддържането на европейските икономики, 
обществените услуги, запълването на недостига на работна ръка и увеличаването 
на работните места и растежа в ЕС; като има предвид, че 13% от ключовите 
работници на жизненоважни работни места в ЕС са мигранти, делът на 
работниците мигранти в тези професии е близък до 20% в много държави, а в 
някои ключови сектори (например домакинската работа и строителството) до 
една трета от ключовите работници са мигранти7; като има предвид, че кризата с 
COVID-19 хвърли нова светлина върху, наред с другото – условията на труд и 
жилищните условия, засягащи голяма част от работниците мигранти, заети в 
някои сектори на икономиката като производството на храни и селското 
стопанство; като има предвид, че пандемията от COVID-19 и възможните 
икономически последици от нея могат да окажат въздействие върху движението 
на законната трудова миграция;

Р. като има предвид, че много граждани на ЕС, които мигрират по професионални 
причини и 40% от високо образованите граждани на трети държави, заети в ЕС, 
работят под нивото на своята квалификация8; като има предвид, че проучване на 
Eurofound9 показва, че липсата на езикови умения и липсата на признаване на 
квалификациите са сред основните пречки, които не позволяват на мигрантите от 
първо поколение да получат работни места, които отговарят на техните 
квалификации; като има предвид, че в извършената от Комисията „Проверка на 
пригодността относно законната миграция“ (март 2019 г.)10 се подчертава 
предизвикателството, породено от секторния подход към трудовата миграция в 
ЕС, с който се определят различни права и правила в зависимост от равнището на 
квалификация на работниците, което може да доведе до объркване и 

6 COM(2018)0635.
7 Fasani & Mazza (2020 г.): Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response 
(Ключови работници имигранти – техният принос за отговора на Европа на COVID-19). 

https://www.iza.org/publications/pp/155
8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-

market_en
9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Европейска комисия (2019 г.). Проверка на пригодността относно законната миграция. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what- we-do/policies/legal-migration/fitness-

check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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дискриминация сред работниците;

С. като има предвид, че Глобалното партньорство за уменията, което е 
предназначено да преобразува миграционния натиск в осезаеми взаимни ползи 
както за държавата на произход, така и за държавата на местоназначение, дава 
възможност за привличане на работна сила с точно необходимия набор от умения; 
като има предвид, че подбрани иновативни европейски пилотни проекти в 
областта на трудовата миграция вече включват главните принципи на Глобалното 
партньорство за уменията в духа на насърчаване на сътрудничеството между 
Севера и Юга, залегнало в целите за устойчиво развитие на ООН, и все повече 
показват положителните резултати от възможностите за законна трудова 
миграция;

1. подчертава, че в съответствие с член 79 от ДФЕС ЕС следва да се стреми да 
провежда политика в областта на миграцията, насочена към осигуряване на 
справедливо третиране на гражданите на трети държави, пребиваващи законно на 
територията на ЕС, включително приобщаващи стандарти, равни възможности, 
достойни условия на труд и равно третиране; при все това изтъква, че 
позоваването на предизвикателствата на пазара на труда не трябва да води до 
разпространението на нелоялна конкуренция или до нарушаване на националните 
правила или правилата на ЕС относно законната миграция;

2. подчертава, че структурираната имиграционна политика следва да започне още в 
държавата на произход с езикови обучения и курсове относно ценностите и 
нормативната уредба на държавата на местоназначение; подчертава, че 
бюрократичните процедури следва да имат за цел да дадат възможност на 
законните мигранти да изведат на преден план пълния си потенциал;

3. припомня своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно европейската защита на 
трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, предизвикана от 
COVID-1911,

4. подчертава, че поради увеличаването на демографските промени – по-специално 
застаряващото население, бързо променящата се глобална и цифрова среда на 
пазарите на труда и безпрецедентната криза с COVID-19 – съществува 
нарастващо търсене на работници в определени сектори и професии, например в 
някои държави членки в области като грижата за възрастните хора, дългосрочните 
грижи, здравеопазването, строителството, селското стопанство, туризма, 
домашния труд и секторите на ИКТ и ИИ; подчертава необходимостта от 
привличане на работници, които могат да попълнят недостига в тези специфични 
сектори в рамките на пазара на труда; подчертава, че също така има необходимост 
от регулирана трудова миграция, включително временна трудова миграция, която 
да е насочена не само към висококвалифицираната работна сила, но и към сектора 
на средноквалифицирания12 и на нискоквалифицирания труд; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават политики, подпомагащи 
приемането на тези мигранти на пазара на труда и признаващи приноса на 
работещите в тези специфични области и професии, особено по време на 

11 Приети текстове, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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пандемията от COVID-19; отбелязва, че подобни политики биха могли да 
подпомагат популяризирането на законната трудова миграция, включително 
временната трудова миграция; счита, че ефективната интеграция на граждани от 
трети държави в работната сила на ЕС би могла да подпомогне местните 
общности и да донесе добавена стойност за държавите членки чрез запълване на 
съществуващия недостиг по отношение на уменията и познанията, като генерира 
икономическа дейност и растеж и носи положителна възвръщаемост на 
приемащите общности; припомня, че настоящата криза доказа, че нито една 
професия не следва да бъде повод за пренебрежение; отбелязва, че 
нискоквалифицираните работници често играят важна роля за обществото в 
своята работа и не следва да бъдат подценявани и че в политиките и дейностите за 
интеграция на пазара на труда не следва да се дава приоритет на 
висококвалифицираните граждани на трети държави;

5. отбелязва, че предоставянето на стимули за висококвалифицирани мигранти, 
които биха могли да обогатят европейската наука и изследвания, би помогнало на 
Европейския съюз да постигне своята цел да се превърне в лидер в областта на 
науката и изследванията;

6. подчертава, че също така съществува необходимост от регулирана временна 
трудова миграция, която да е насочена не само към висококвалифицирания труд, 
но и към сектора на средноквалифицираните работници;

7. призовава европейските институции да възобновят обсъжданията и да постигнат 
съгласие за намаляване на настоящия максимален период на изчакване за достъп 
на търсещите убежище лица до пазара на труда от 9 на 6 месеца след подаването 
на заявление, което значително би улеснило процеса на интеграция и неговия 
успех;

8. подчертава, че положението на мобилните и сезонните работници, включително 
работниците от трети държави може да не е съгласувано със съответното 
законодателство и правила относно мобилността, което понякога води до 
неприемливи и несигурни стандарти на живот и труд и до потенциално 
нарушение на правата на човека и на работниците, загуба на социално 
осигуряване или най-малко до неговата неблагоприятна разпокъсаност; набляга 
на необходимостта от по-добра защита на работното място на мигрантите от 
трети държави; призовава държавите членки да гарантират здравословни условия 
на живот, сигурност на пребиваването, достъп до консултации и сведения относно 
приложимите трудови права за всички работници и да се уверят, че на работните 
места се спазват стандартите за здравословни и безопасни условия на труд; освен 
това подчертава, че вътрешният пазар и свободното движение на работници 
трябва да се защитават;

9. подчертава необходимостта от по-добра защита на работното място на 
мигрантите от трети държави; призовава държавите членки и Комисията да 
гарантират пълна социална защита, минимални стандарти за настаняване, достъп 
до консултации и информация относно приложимите трудови права;

10. призовава Комисията и държавите членки да определят и да преодолеят 
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причините, които обясняват липсата на привлекателност на ЕС за световните 
таланти, и подчертава необходимостта от по-добра координация между 
държавите членки с оглед на подобряване на събирането на точни и съпоставими 
данни; отбелязва, че държавите членки следва да предоставят по-ясна картина на 
различните целеви групи квалифицирани работници, да включат информация 
относно търсенето на умения и техните еквиваленти и да осигурят 
последователно законодателство, най-добри практики и информация относно 
прилагането на правото на ЕС, както и мобилността на гражданите на трети 
държави в ЕС чрез предоставяне на подкрепа за експертните и изследователските 
мрежи и като представят свои собствени статистики в реално време; призовава 
Комисията да проведе обстойно проучване на тенденциите при командированите 
граждани на трети държави, и подчертава необходимостта от евентуални мерки на 
политиката на равнището на ЕС или на национално равнище въз основа на 
резултата от това проучване; призовава държавите членки и Комисията да 
гарантират събирането на данни относно въздействието на COVID-19 върху 
законната трудова миграция в ЕС;

11. подчертава необходимостта от подобряване на функционирането на начините за 
получаване на разрешение за работа, така че мигрантите от държави извън ЕС да 
достигат до Европа, и от налагане на зачитането на правата на работниците 
мигранти и бежанци; в тази връзка призовава Комисията да регулира всички 
агенции за набиране на персонал евентуално чрез Европейския орган по труда 
(ЕОТ);

12. подчертава необходимостта от засилване на съществуващите пилотни проекти в 
областта на законната миграция в диалог със синдикалните организации и други 
организации, работещи с работници мигранти;

13. подчертава необходимостта от създаване на по-благоприятна среда за 
интеграцията и защитата на правата на работниците мигранти, независимо от 
тяхното равнище на умения или възнаграждение, имиграционен статут или 
националност, което в крайна сметка да доведе до европейски миграционен 
кодекс;

14. подчертава необходимостта плащанията по общата селскостопанска политика да 
бъдат обвързани със спазването на приложимите условия на труд, произтичащи от 
съответните колективни трудови договори и от националното социално и трудово 
право и социалното и трудовото право на ЕС;

15. подчертава, че диференцираното третиране на гражданите на трети държави 
подкопава способността на ЕС за привличане на работници; подчертава 
необходимостта от борба с нелоялната конкуренция между доставчиците на 
услуги и между гражданите на държавите членки и гражданите на трети държави 
чрез осигуряване на равно третиране по отношение на заетостта чрез средства 
като например достъп до социална закрила още от първия ден, право на стачка и 
на членуване в синдикална организация, достъп до обществени услуги и 
образование, и чрез вземане на мерки за предотвратяване на експлоатацията на 
работници, независимо от техния статус; призовава държавите членки да осигурят 
ефективно спазване на общоприетите стандарти и трудово законодателство и на 
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конвенциите за предотвратяване на дискриминацията и експлоатацията на 
работници; подчертава, че действащото законодателство на ЕС в областта на 
законната миграция, като например Директивата за сезонните работници13 и 
Директивата за синята карта14, не отговарят на контекста, търсенето и нуждите на 
настоящия пазар на труда; подчертава, че действащото законодателство, като 
например Директивата за санкциите срещу работодатели15, с която се определят 
мерки за защита на работниците от злоупотреби и експлоатация на работното 
място, трябва да се прилага и изпълнява правилно във всички държави членки; 
припомня, че законодателството на ЕС насърчава равно третиране и достъп до 
трудови права за всички; подчертава значението на Директивата за синята карта, 
която би могла да спомогне за това ЕС да се превърне в привлекателно място за 
световни таланти и на европейските предприятия да се предоставят уменията, 
които са им нужни, за да останат конкурентоспособни; подчертава, че държавите 
членки биха могли да използват схемата за синя карта;

16. призовава държавите членки да участват в пилотните проекти в областта на 
миграцията, стартирани от Комисията през 2017 г. (Изпълнение на Европейската 
програма за миграцията, COM(2017)0558 final), и активно да насърчават ролята, 
която миграцията може да играе на пазара на труда; освен това призовава 
Комисията да гарантира, че тези пилотни проекти са приобщаващи, и да осигури 
равно третиране и равни възможности за гражданите на трети държави;

17. подчертава необходимостта от повече възможности за законна миграция и за 
влизане и работа в ЕС за икономически мигранти и необходимостта от налагане 
на зачитането на минимални права, достойни трудови стандарти и принципа на 
равно третиране в полза на всички работници, независимо от техния миграционен 
статус, в т.ч. минимални права, които да осигуряват преход от незаконна към 
законна заетост;

18. подчертава, че следва да се предложат мерки за насърчаване на изискване за 
подобряване на потенциала на имигрантите, които пребивават законно в ЕС, за да 
развиват уменията, необходими за достъп до съответния трудов пазар, чрез 
планове за обучение, подобряващи пригодността за заетост чрез усвояване на 
високи професионални умения;

19. подчертава необходимостта от запазване на гъвкавостта в нормативната уредба на 
ЕС, за да се вземат предвид конкретните обстоятелства в отделните държави 
членки, включително състоянието на техните пазари на труда, с възможност за 
незадължителни клаузи в директивите;

20. подчертава, че допълнителните възможности за трудова мобилност в рамките на 

13 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, OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 375.
14 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, ОВ L 155, 18.6.2009 г., 
стр. 17.
15 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).
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Съюза трябва да бъдат правно гарантирани;

21. подчертава, че бавните и прекомерно бюрократични процедури може да се 
отразят върху достъпа на бежанците и търсещите убежище лица до образование и 
до пазара на труда, което с течение на времето ще увеличи риска да им се наложи 
да прибягнат до недеклариран труд или да попаднат в уязвимо положение; 
посочва, че продължителната обработка на заявленията за международна закрила 
и липсата на регистрация на търсещите убежище лица при пристигането им не 
само възпрепятстват навременния и законен достъп на бежанците и търсещите 
убежище лица до пазара на труда, но и създават условия за развитие на 
недекларирани работни практики и всякакви форми на експлоатация и 
злоупотреба;

22. призовава държавите членки да увеличат усилията си да направят държавите си 
по-привлекателни места за мобилния човешки капитал на международната сцена, 
включително за инвеститори и предприемачи, които все повече се разглеждат 
като ценни за привличане активи;

23. призовава Комисията и държавите членки допълнително да разработят законни 
възможности за трудова миграция, като същевременно вземат предвид търсенето 
и нуждите на националния пазар на труда с акцент върху професиите със 
системен недостиг на работници;

24. подчертава, че е важно на законните мигранти в рамките на Съюза да се 
предоставят подходящи възможности да се ползват от своите трудови умения и от 
възможностите, предлагани от мобилността в ЕС;

25. призовава за равни възможности за мъжете и жените във всички политики и 
процедури, свързани със социалното приобщаване и интеграцията на пазара на 
труда на граждани на трети държави, като се има предвид, че жените по-често от 
мъжете поемат отговорността за грижи за децата, възрастните или други зависими 
членове на семействата; припомня, че осигуряването на качествени и достъпни 
детски грижи и на грижи за други зависими лица, както и на гъвкави схеми на 
работа, и прилагането на действащото законодателство на ЕС, като например 
Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот16, са 
примери за това как да се подобри достъпът до трудовите пазари за всички 
родители и полагащи грижи лица и да се даде възможност за тяхното 
икономическо и социално овластяване;

26. приветства инициативите на Комисията за обединяване на икономическите и 
социалните партньори около темата за интеграцията на пазара на труда; 
подчертава необходимостта от продължаване на инициативи като „Обединени 
работодатели за интеграция“, „Европейско партньорство за интеграция“ и 
„Европейски диалог по въпросите на уменията и миграцията“, за да се стимулира 
подкрепа и разбиране за ползите и трудностите, свързани с трудовата миграция; в 
тази връзка призовава Комисията и държавите членки да продължат диалога с 

16 Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно 
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за 
отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета, ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
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икономическите и социалните партньори и с другите заинтересовани страни по 
темата за трудовата миграция;

27. призовава европейските институции незабавно да подновят обсъжданията 
относно преразглеждането на Директивата за синята карта и да деблокират 
ситуацията в Съвета;

28. подчертава, че недекларираните работници, граждани на трети държави, попадат 
в особено уязвимо положение без сигурност на работното място и достъп до 
социална закрила и са изложени на риск от злоупотреби; счита, че 
недекларираните работници, граждани на трети държави, може да срещат особени 
затруднения за подаване на сигнали за злоупотреби поради страх да не загубят не 
само работата си, но и своя дом и местожителство; призовава Европейския орган 
по труда и държавите членки да увеличат усилията си за противодействие на 
недекларирания труд, и да налагат ефективно задълженията на работодателите за 
прекратяване на експлоатацията и деклариране и узаконяване на техните 
работници; призовава за въвеждане на защитни стени между инспекциите по 
труда и органите в областта на миграцията, за да се гарантира зачитането на 
правата на работниците мигранти без документи;

29. изтъква съществената работа, извършена от социалните партньори, гражданското 
общество, местните и регионалните органи и от доброволческите организации 
при предоставянето на подкрепа за овластяване и интеграция на мигрантите от 
държави извън ЕС в работната сила и за предоставяне на информация на 
работниците мигранти, по-специално относно техните права и задължения и 
защитата, на която имат право; призовава също така за пълноценно участие на 
тези заинтересовани страни в процеса на създаване на политики;

30. счита, че е важно да се предостави подходящо обучение в областта на трудовото 
законодателство, права и задължения на гражданите на трети държави, както и на 
институционалните органи, за да се гарантира, че мигрантите не се експлоатират 
чрез недекларирани трудови практики и други форми на тежка експлоатация на 
труда или дискриминация на работното място;

31. подчертава факта, че условията на пазара на труда в приемащите държави са един 
от решаващите фактори, когато става дума за осигуряване на устойчива и 
успешна интеграция на гражданите на трети държави; осъзнава факта, че тези 
лица се различават по отношение на своите възраст, умения, познания и произход; 
подчертава, че безработицата в ЕС, по-специално младежката и дълготрайната 
безработица, все още е с тревожни размери в някои държави и региони, както и че 
Комисията и държавите членки следва да продължат да дават приоритет на 
политиките и инвестициите, насочени към предоставяне на качествена заетост за 
цялото общество, със специална насоченост към най-уязвимите хора, независимо 
от тяхното положение и месторождение; припомня, че действията за създаване на 
качествена заетост за всички насърчават активните пазари на труда и растежа, 
като оказват положително въздействие върху националните брутни вътрешни 
продукти;

32. отбелязва, че гражданите на трети държави могат да бъдат командировани или от 
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трета държава в държава членка или могат да получат разрешение за работа в 
една държава членка преди командироването им в друга; подчертава, че когато 
граждани на трети държави се командироват от една държава членка в друга, 
приемащата държава членка няма възможност да определи какъв брой или кои 
граждани на трети държави работят на нейна територия; подчертава също така, че 
тези командировани работници, граждани на трета държава, често са в уязвимо 
положение, тъй като тяхното разрешение за работа е обвързано с трудовия им 
договор и поради това те зависят за него от работодателя; подчертава 
необходимостта от подобряване на сътрудничеството и обмена на информация 
между държавите членки, особено с оглед на мобилността на работници, 
граждани на трети държави в рамките на ЕС; подчертава, че увеличаването на 
командировани в ЕС работници, граждани на трети държави, само по себе си не е 
проблематично, но съществува предизвикващ тревога риск от злоупотреби, 
експлоатация и нарушения на правата на работниците по отношение на тази 
особено уязвима група работници; настоятелно призовава Комисията и държавите 
членки да увеличат усилията си за борба със злоупотребите с командировани 
работници, граждани на трети държави, и отбелязва, че тези злоупотреби могат да 
включват фиктивни подизпълнители, агенции за временна заетост, дружества 
„пощенска кутия“, фиктивна самостоятелна заетост, фиктивно командироване и 
недекларирани командировани работници; подчертава значението на ЕОТ за 
координиране и предоставяне на подкрепа в това отношение и подчертава 
необходимостта от предоставяне на подходяща информация за правата на 
работниците и задълженията на работодателите по отношение на работниците в 
ЕС, граждани на трети държави; припомня, че функцията на ЕОТ е да координира 
и подкрепя съвместни проверки на командироването и недекларирания труд, и че 
това обхваща и работниците, граждани на трети държави;

33. обръща внимание на проблема, че хората извършват труд, за който са твърде 
квалифицирани; подчертава необходимостта от подобряване на съществуващата 
система за признаване на професионални квалификации сред държавите членки, 
тъй като трудностите при признаването на чуждестранни квалификации 
продължават да бъдат съществена пречка за намирането на работа, което 
затруднява мобилността, и отбелязва, че това е предпоставка за улесняване на 
трудовата мобилност; във връзка с това призовава за укрепване на Европейската 
квалификационна рамка с оглед на подходящо признаване на уменията, 
компетентностите и квалификациите, придобити извън границите на Европа; 
призовава освен това държавите членки да признават, валидират и сертифицират 
съществуващите умения и формално и неформално придобитите компетентности, 
таланти и ноу-хау на законните мигранти от трети държави; подчертава, че е 
важно на всички граждани на трети държави, и по-специално на момичетата и 
жените, младите хора и лицата в неравностойно положение, да се гарантира 
достъп до формално, неформално и самостоятелно образование и до качествено 
обучение през целия живот; подчертава необходимостта от непрекъсната 
подкрепа за ученето през целия живот както за гражданите на ЕС, така и за 
гражданите на трети държави, пребиваващи в Европейския съюз, за да се насърчи 
придобиването на необходимите умения за функциониране на пазара на труда, и 
във връзка с това призовава Комисията да насърчава финансирането в рамките на 
Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ) на проекти за партньорства за умения, съсредоточени върху трудовата 
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миграция и приобщаването; призовава Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за задържане на чуждестранните студенти след 
завършването на университети в ЕС; подчертава, че предоставянето на достъп на 
завършилите висше образование до мобилност в рамките на ЕС и на валидна виза 
за търсене на работа би могло да повиши привлекателността на ЕС като цяло; 
припомня, че е важно фондовете за интеграция да се използват за реални мерки за 
интеграция, и че целта за интеграцията на пазара на труда на гражданите на трети 
държави трябва да бъде отразена в по-голямото значение, което се отдава на 
ЕСФ+; подчертава, че за този фонд са отделени недостатъчни средства, като се 
отчитат големите предизвикателства и броя на ключовите инициативи, които 
следва да бъдат финансирани от фонда, и призовава за инвестиции и 
допълнителни ресурси;

34. припомня защитните стандарти за граждани на трети държави, които са 
определени в Директивата за сезонните работници; подчертава необходимостта от 
подобряване на контрола върху условията на труд; призовава Комисията и 
държавите членки да защитават сезонните работници, които са от съществено 
значение за стратегически икономически сектори в ЕС, и да определят ясни 
правила по отношение на правата им и подчертава, че следва да им се гарантира 
третиране и защита наравно с местните им колеги; призовава Комисията да 
предприеме спешни действия по отношение на общото положение във връзка със 
заетостта и здравословните и безопасни условия на труд на командированите 
работници, граждани на трети държави, и сезонните работници, включително 
ролята на агенциите за временна заетост, агенциите за набиране на персонал, 
както и другите посредници и подизпълнители, да установи пропуските в 
защитата и евентуалната необходимост от преразглеждане на съществуващата 
правна уредба, като например законодателната рамка за здравословните и 
безопасни условия на труд, Директивата за сезонните работници и Директива 
2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост17, както и да вземе 
мерки във връзка с пандемията; подчертава, че извлечените поуки са валидни не 
само за кризата с COVID-19, а следва да водят до подобряване на разработването 
на политики въз основата на факти, с цел премахване на недостатъците в 
законодателството на ЕС и в националните законодателства по време на кризи и в 
нормални периоди;

17 Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 
работа чрез агенции за временна заетост, ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9.
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