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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно нови възможности за законна трудова миграция
(2020/2010(ΙΝΙ))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 3, 
параграф 2 от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и по-специално член 79 от него,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи, и по-специално член 2 от Протокол № 4,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално член 45 от нея,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по-
специално член 13 от нея,

– като взе предвид международните трудови стандарти относно трудовата 
миграция, приети от Международната конференция на труда на Международната 
организация на труда, и Международната конвенция за защита на правата на 
всички работници мигранти и членовете на техните семейства, приета от Общото 
събрание на ООН на 18 декември 1990 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено 
„Европейска програма за миграцията“ (COM(2015)0240),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „Към 
реформа на общата европейска система за убежище и укрепване на законни 
начини за достъп до Европа“ (COM(2016)0197), и съобщението от 12 септември 
2018 г., озаглавено „Увеличаване на законните пътища за миграция към Европа: 
задължителна част от една балансирана и всеобхватна миграционна политика“ 
(COM(2018)0635),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 септември 2020 г. относно 
„Нов пакт за миграцията и убежището“ (COM(2020)0609),

– като взе предвид плана за действие и политическата декларация, приети на 
срещата на високо равнище между ЕС и Африка по въпросите на миграцията, 
която се проведе в Ла Валета на 11 и 12 ноември 2015 г., и по-специално техните 
съответни части относно законната миграция и мобилността,

– като взе предвид Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция 
от 10 декември 2018 г.,

– като взе предвид Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка,
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– като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в 
Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 
миграцията1,

– като взе предвид своя работен документ от 15 януари 2016 г. относно 
разработването на адекватни законни канали за икономическа миграция2,

– като взе предвид проучванията на Тематичния отдел по граждански права и 
конституционни въпроси на своята Генерална дирекция за вътрешни политики: от 
септември 2015 г., озаглавено „Проучване на нови възможности за 
законодателство в областта на трудовата миграция към Европейския съюз“, и от 
октомври 2015 г., озаглавено „Сътрудничество на ЕС с трети държави в областта 
на миграцията“, и проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
от март 2019 г., озаглавено „Цената на отказа от Европа в областта на законната 
миграция“,

– като взе предвид извършената от Комисията „Проверка за пригодност на 
законодателството на ЕС в областта на законната миграция“ от 29 март 2019 г. 
(„проверката за пригодност“),

– като взе предвид проучванията на Европейската мрежа за миграцията,

– като взе предвид проучванията на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие,

– като взе предвид работата и докладите на специалния докладчик на ООН за 
човешките права на мигрантите,

– като взе предвид работата, докладите и резолюциите на Съвета на Европа,

– като взе предвид работата и докладите на Международната организация по 
миграция,

– като взе предвид достиженията на правото на ЕС в областта на законната трудова 
миграция в периода 2004 – 2016 г., в които се регламентират условията за влизане 
и пребиваване и правата на работниците – граждани на трети държави, сред които 
са:

– 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 синята карта“)3,

– Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети 
държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на 

1 ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17.
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държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка4,

– 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 работници5,

– Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. 
относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в 
рамките на вътрешнокорпоративен трансфер6,

– Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 
2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа 
дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по 
програми „au pair“7,

– като взе предвид предложението на Комисията от 7 юни 2016 г. за директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока 
степен на умения, (COM(2016)0378), и съответните позиции, приети от 
Европейския парламент и Съвета през 2017 г.,

– като взе предвид директивите, които регламентират условията за влизане и 
пребиваване и правата на други по-общи категории граждани на трети държави, 
като например директивите относно правото на събиране на семейството и 
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани на трети държави,

– като взе предвид директивите, които регламентират условията за влизане и 
престой на категории граждани на трети държави, които не влизат в ЕС, за да 
работят, но на които е разрешено да направят това, като например директивите, 
предоставящи на лицата, на които е предоставена международна закрила, правото 
на достъп до заетост и самостоятелна заетост при признаване на техния статут, 
или предоставящи на кандидатите за международна закрила достъп до пазара на 
труда не по-късно от девет месеца от подаването на тяхната молба,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020),

4 ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 1.
5 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 375.
6 ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 1. Лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, се командироват 
от предприятие, установено извън ЕС, в предприятие, принадлежащо към същата група предприятия, 
установено в ЕС.
7 ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.
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1. изхожда от принципа, че хората са непрекъснато в движение и че е необходимо 
миграцията да се управлява по подходящ начин; счита, че за да се реши въпросът 
за законната миграция, е най-добре да се започне с най-очевидните подобрения на 
политиката и да се премине към по-амбициозните реформи;

Настоящата нормативна уредба на ЕС

2. отбелязва, че съгласно предвиденото в член 79 от ДФЕС законната миграция се 
управлява на равнището на Съюза и държавите членки се ангажират с 
разработването на обща имиграционна политика, включително общи правила 
относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави и 
правата, с които те се ползват, когато пребивават законно в Съюза; признава, че 
член 79, параграф 5 от ДФЕС запазва правото на държавите членки да определят 
капацитета за прием на граждани на трети държави, идващи на тяхната територия 
да търсят работа;

3. подчертава установените от Комисията в нейната проверка за пригодност 
положителни ефекти на нормативната уредба на ЕС в областта на законната 
миграция, включително степента на хармонизация на условията, процедурите и 
правата, и по-голямата правна сигурност за гражданите на трети държави, 
работодателите и администрациите;

4. припомня, че съществуващата нормативна уредба, регламентираща законната 
миграция в Съюза, е разпокъсана, съсредоточава се само върху определени 
категории работници, не третира тези категории по един и същи начин и 
разрешава съществуването на паралелни национални нормативни уредби, което 
поставя тези национални нормативни уредби в условия на конкуренция помежду 
им и с уредбата на Съюза;

5. счита, че този подход служи единствено за разрешаване на краткосрочните 
потребности и не е в съответствие с целта на Съюза за всеобхватен подход към 
политиката в областта на миграцията;

6. подчертава, че в своята проверка за пригодност Комисията е достигнала до 
подобно заключение и е установила необходимостта от преодоляване на 
несъответствията, пропуските и недостатъците чрез широк набор от мерки, 
включително законодателни;

Възприемане на опростен подход

7. посочва, че настоящата нормативна уредба и разнородното прилагане на 
съществуващите директиви от държавите членки доведоха до много 
несъответствия за гражданите на трети държави по отношение на еднаквото 
третиране, условията за влизане и повторно влизане, разрешението за работа, 
статута на пребиваване, мобилността в рамките на ЕС, координацията на 
социалното осигуряване, признаването на квалификациите и събирането на 
семейството; подчертава, че тези несъответствия създават трудности и за 
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предприятията, които наемат на работа граждани на трети държави8;

8. подчертава добавената стойност от наличието на нормативна уредба на Съюза в 
областта на законната миграция като част от всеобхватен подход към миграцията, 
тъй като осигурява възможности чрез законни пътища за миграция на търсещите 
работа, насърчава по-организирана миграция, привлича работници, от които се 
нуждае пазарът на труда в ЕС, и гарантира, че работниците – граждани на трети 
държави, се третират в съответствие с основните права в ЕС;

9. отново посочва, че по-доброто и по-последователното прилагане на настоящата 
нормативна уредба и по-доброто прилагане на правата, залегнали в 
съществуващите директиви, са първите практически стъпки, които е необходимо 
да бъдат предприети;

10. препоръчва нормативната уредба да бъде опростена и хармонизирана чрез 
привеждане в съответствие на разпоредбите относно процедурите за 
кандидатстване, основанията за приемане и отказ за влизане, процесуалните 
гаранции, еднаквото третиране, достъпа до пазара на труда, събирането на 
семейството и мобилността в рамките на ЕС във всички съществуващи директиви 
в областта на законната миграция;

11. призовава Комисията да предложи подходящи законодателни действия за 
подобряване на съществуващите директиви чрез привеждането им в съответствие 
с най-благоприятните разпоредби;

Подобряване на мобилността в рамките на ЕС 

12. подчертава факта, че мобилността на гражданите на трети държави в рамките на 
ЕС е ключов компонент от политиката на ЕС в областта на законната миграция, 
тъй като осигурява очевидна добавена стойност, която не може да бъде 
постигната на равнището на държавите членки; припомня, че свободното 
движение на работниците спомага за постигането на съответствие между 
търсенето и предлагането на пазарите на труда в ЕС;

13. подчертава, че по-хармонизираните правила, способстващи за мобилността в 
рамките на ЕС, биха действали като стимул за гражданите на трети държави, биха 
представлявали положителна мярка за работодателите и биха помогнали на 
държавите членки да преодолеят недостига на своите пазари на труда; подчертава 
обаче, че това ще позволи на гражданите на трети държави, които вече са в ЕС, да 
подобрят своите възможности за интеграция;

14. отбелязва, че приетите наскоро директиви за студентите и научните работници и 
за вътрешнокорпоративните трансфери предоставят далеч по-всеобхватни права 
на мобилност на гражданите на трети държави, отколкото приетите по-рано 

8 Проверката за пригодност установи следните основни области с най-много проблеми по отношение на 
вътрешната съгласуваност: процедурите за кандидатстване, условията за приемане и пребиваване (вкл. 
основанията за отхвърляне и оттегляне), условията за еднакво третиране, мобилността в рамките на ЕС и 
събирането на семействата.
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директиви относно законната миграция, като например Директивата за синята 
карта;

15. препоръчва като първа стъпка към опростяване да бъдат засилени правата на 
мобилност в рамките на ЕС във всички съществуващи директиви в областта на 
законната миграция; отново заявява, че Комисията следва да предложи 
подходящи законодателни действия;

Създаване на банка от таланти

16. подчертава, са необходими нови инструменти, които да помогнат на 
работодателите да намерят подходящи потенциални служители; подчертава 
факта, че е необходима по-добра информация относно законната миграция в ЕС за 
работодателите и гражданите на трети държави, както и че е необходимо да се 
разшири структурираният и съдържателен диалог със съответните трети държави 
относно законната миграция;

17. поради тази причина предлага разработването на платформа за банка от таланти в 
ЕС, която да служи като обслужване на едно гише за работници – граждани на 
трети държави, работодатели от ЕС и национални администрации; препоръчва 
това да обхване всички сектори на заетост, включително тези, които са считани за 
средно- или нископлатени; отбелязва, че участието на публични служби по 
заетостта в такава платформа както в ЕС, така и в държавите на произход би 
могло да спомогне за подобряването на партньорствата между тях;

18. препоръчва да се улесни признаването и удостоверяването на дипломи, 
удостоверения и други професионални квалификации, включително официалното 
и неофициалното придобиване на умения в трети държави; настоява държавите 
членки да въведат незабавно механизми и режими за валидиране на 
професионалния опит и на неформалното и самостоятелното учене в съответствие 
с препоръката на Съвета от 2012 г.9;

Засилване на отношенията с трети държави и насърчаване на законните пътища 
за миграция

19. подкрепя сътрудничеството на глобално и регионално равнище в областта на 
миграцията, за да се увеличат наличието и гъвкавостта на пътищата за законна 
миграция; продължава да бъде убеден, че увеличаването на броя на каналите за 
законна миграция ще спомогне за намаляване на незаконната миграция, за 
разрушаване на стопанския модел на престъпните трафиканти, за намаляване на 
трафика на хора и трудовата експлоатация, за увеличаване на еднаквите 
възможности за всички работници и за предлагане на законен път за онези, които 
са склонни да мигрират незаконно в Съюза;

20. подчертава важната роля на паричните преводи и ползите, които безопасната, 
законната и организираната миграция предлага както за изпращащите, така и за 
приемащите държави; подкрепя усилията за разрешаване на проблемите с 

9 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното 
учене (OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).
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„изтичането на мозъци“ и „привличането на мозъци“ чрез допълнително 
разработване на инструменти, които позволяват кръгова миграция;

Разработване на нормативната уредба на ЕС

21. припомня, че ЕС изостава в глобалната конкуренция по отношение на талантите; 
запазва ангажимента си да се стреми към съдържателно преразглеждане на 
Директивата за синята карта с цел осигуряване на добавена стойност под формата 
на хармонизация, признаване на уменията, опростяване на процедурите и 
подобрена мобилност в рамките на ЕС;

22. счита, че политиката на ЕС в областта на законната миграция следва да отговори 
на недостига на работна ръка; препоръчва Съюзът да разработи своята 
нормативна уредба така, че да обхване в по-голяма степен гражданите на трети 
държави, търсещи нискоквалифицирана или средноквалифицирана работа10;

23. отбелязва, че в този контекст гражданите на трети държави често се наемат в 
сектора на услугите за дома и домашните грижи11; призовава Комисията да 
представи проект на директива, в която да залегнат условия за влизане и 
пребиваване на домашни помощници;

24. призовава Комисията да обмисли създаването на схема за целия ЕС за привличане 
на самостоятелно заети лица и/или предприемачи, по-специално за улесняване на 
техните трансгранични дейности;

25. признава, че секторните директиви не са панацея нито за нуждите на пазара на 
труда в ЕС, нито за проблема със законната миграция в по-общ план; счита, че в 
средносрочен план ЕС трябва да се откаже от секторния подход и да приеме 
кодекс за имиграция, определящ широкообхватни правила за влизане и 
пребиваване за всички граждани на трети държави, търсещи работа в Съюза;

26. посочва, че подобен всеобхватен законодателен инструмент би премахнал 
различните изисквания, определени в отделните държави членки, и би осигурил 
необходимото опростяване и хармонизиране на правилата, без да се проявява 
дискриминация спрямо някой сектор на заетост или вид служители;

°
° °

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.

10 Вж. напр. Европейска мрежа за миграцията, Determining labour shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU (Определяне на недостига на работна ръка и на необходимостта от трудова 
миграция от трети държави в ЕС), Европейска комисия, Брюксел, 2015 г.
11 Вж. също: Служба на ЕП за парламентарни изследвания, The cost of non-Europe in the area of legal 
migration (Цената на отказа от Европа в областта на законната миграция), Европейски парламент, 
Брюксел, 2019 г., стр. 21 – 22.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своята реч за състоянието на Съюза през 2020 г.1 председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен определи създаването на законни пътища за миграция 
като част от ключовите действия за справяне с незаконната миграция в Европа. 

В действителност би било наивно да смятаме, че съществува само едно решение. 
Миграцията – незаконна или не – винаги е била и ще продължи да бъде част от нашата 
история. Когато разберем основните предизвикателства, пред които са изправени 
Европейският съюз и светът, като например изменението на климата, глада, войната и 
неравенството, става ясно, че ЕС трябва да направи много повече. 

В настоящия доклад се разглежда законната трудова миграция, като се препоръчва 
постепенен подход, основан на незабавното справяне с непосредствените проблеми, 
последвано от стремеж за разширяване на секторите, уредени от правото на ЕС, а след 
това разглеждане на по-всеобхватна реформа на политиката на ЕС в областта на 
законната миграция. В ЕС съществува реална ситуация, на която не е обърнато 
необходимото внимание: застаряващо население, експлоатация на чуждестранни 
работници, реалната ситуация с миграцията и глобалното търсене на таланти.

Според Доклада за застаряването на населението за 2019 г.2 почти една пета от 
населението, живеещо в ЕС-28 в началото на 2018 г., са били хора на възраст 65 или 
повече години. В доклада се прогнозира, че през следващите три десетилетия броят на 
по-възрастните хора в Европейския съюз (ЕС) се очаква да следва възходяща траектория, 
като през 2050 г. ще достигне най-високата си стойност от 149,2 милиона жители; 
техният относителен дял от общото население също постепенно ще се увеличава и се 
очаква да достигне 28,5% през 2050 г.

Като се има предвид това, заедно с установения недостиг на пазара на труда, една нова 
политика в областта на законната миграция е един от четирите стълба на балансираното 
управление на миграцията в ЕС. 

В своето съобщение относно „Новия пакт за миграцията и убежището“ Европейската 
комисия признава ползата от законната миграция за обществото и икономиката. Въпреки 
че държавите членки си запазват правото да определят капацитета за прием на граждани 
на трети държави, идващи на тяхната територия да търсят работа, има възможност за 
преодоляване на недостига на пазара на труда, като на тези работници се предлагат 
подходящите възможности и условия на труд, които толкова често им се отказват.

В доклад от 2019 г.3 на Агенцията за основните права се подчертава експлоатацията на 
работниците мигранти, включително граждани на трети държави, които идват в ЕС, и 
граждани на ЕС, които се преместват в друга държава от ЕС. Това включва заплащането 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/SPEECH_20_1655
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour


PR\1212618BG.docx 11/12 PE657.255v01-00

BG

на едва 5 евро на ден, принудително заплащане на задълженията към трафикантите 
преди спечелването на един цент дори и спане в контейнери за транспортиране без вода 
или електроенергия. В доклада се разкрива несигурната заетост в различни сектори, сред 
които селското стопанство, строителството, домашния труд, хотелиерството и 
ресторантьорството, производството и транспорта.

Не може да бъде пренебрегната и ситуацията в резултат на COVID-19. Често мигрантите 
и сезонните работници работят на несигурно работно място, при лоши условия на труд 
и настаняване в жилища под стандартите. Осигуряването на подходяща нормативна 
уредба за това положение би гарантирало достъп до мерки за подпомагане на доходите, 
социална закрила и здравеопазване. 

Европейската комисия говори за привличане на умения и таланти в ЕС. В действителност 
пазарът на труда в ЕС е изправен пред недостиг на специфични умения в различни 
сектори, независимо дали става въпрос за сектори, изискващи нискоквалифицирани, 
средноквалифицирани и висококвалифицирани умения. В публикуваната наскоро 
Европейска програма за умения Европейската комисия заявява4, че ще работи с 
държавите членки по съвременни и всеобхватни национални стратегии за уменията и ще 
обедини сили с националните публични агенции по заетостта, за да ги реализира. В нея 
Комисията предлага това да може да се съчетае с по-стратегически подход към законната 
миграция, ориентиран към по-добро привличане и задържане на талантите.

В своя доклад докладчикът повдига редица въпроси, включително посочва факта, че 
законодателството на ЕС в областта на законната миграция е силно разпокъсано. 
Разнородността на различните правила и разпоредби прави нормативната уредба на ЕС 
неясна и непривлекателна както за гражданите на трети държави, така и за самите 
държави членки. Въпреки че се запазват правомощията на държавите членки да вземат 
решения за това какви са техните пазарни нужди и колко разрешителни за работа да 
предоставят, по-голямата координация и сътрудничество са задължителни, както и да се 
гарантира, че работниците – граждани на трети държави, подобно на гражданите на ЕС, 
се третират в съответствие с основните права в ЕС. Необходими са и повече научни 
изследвания, за да се разберат интеграцията на пазара на труда на неикономическите 
мигранти, моделите на мобилност в рамките на ЕС и необходимите механизми за 
съответствие между профила на трудовите мигранти и нуждите на пазарите на труда в 
ЕС.
 
В тази връзка докладчикът предлага създаването на банка от таланти: платформа, която 
би гарантирала ефикасно осигуряване в международен мащаб на работници мигранти, 
съответстващи на изискванията на пазара на труда в ЕС. Обслужване на едно гише, 
където работодателите могат да рекламират необходимите умения и където 
потенциалните служители могат да получават информация какви умения се търсят. 
Платформата би могла да се използва за оптимизиране на използването на настоящата 
работна сила в ЕС, за осигуряване на ясна информация за предлагащите своите умения 
и за онези, които търсят специфични умения. Цифровата платформа би улеснила 
наличната информация чрез свързване на предприятията с институциите или органите и 
би предоставила надеждна услуга, която не оставя работодателите и служителите да 
чакат месеци наред.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1196

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1196
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Освен това Комисията следва да обмисли създаването на схема за целия ЕС за 
привличане на самостоятелно заети лица и предприемачи.

Необходим е координиран подход. Съществуващото разпокъсано законодателство 
означава, че са налице различни правила и разпоредби за различни групи работници и за 
онези, чиято цел е да се съберат със семействата си. Положението се влошава от 
сложните процедури и от  нееднаквото им прилагане.

Европейският съюз се намира във важен етап. Решенията, взети днес, ще определят 
Европа, в която ще живеем, предлаганите възможности и отстояваните ценности.


