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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно плана за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.) 
(2008/2098(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално 
членове 18, 136, 145, 149 и 150,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2007 г., озаглавено
„Мобилността като средство за повече и по-добри работни места: План за действие 
на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.)“ (COM(2007)0773),

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 
квалификации,1

– като взе предвид Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 година относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки,2

– като взе предвид Решение 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
15 декември 2004 година относно единна рамка на Общността за прозрачност на 
професионалните квалификации и умения (Европас),3

– като взе предвид Регламент (ЕИО) №°1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на 
схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, 
които се движат в рамките на Общността,4

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 юни 2007 г., озаглавено „Към 
общи принципи на гъвкавата сигурност“ (COM(2007)0359),

– като взе предвид окончателния доклад от 25 януари 2007 г. относно изпълнението 
на плана за действие на Комисията по отношение на уменията и мобилността
(COM(2007)0024), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2002 г. относно плана 
за действие по отношение на уменията и мобилността (COM(2002)0072),

– като взе предвид икономическото проучване на Европейския съюз от 2007 г. на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и по-специално глава

                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г.
2 ОВ L 158, 30.4.2004 г.
3 ОВ L 390, 31.12.2004 г, стр. 6.
4 ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №°1992/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, от 18 декември 2006 г. (ОВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1).
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8, озаглавена „Премахване на пречките пред географската мобилност на 
работещите“,

– като взе предвид насоките на EURES за периода 2007-2010 г. (Насоките EURES), 
одобрени през юни 2006 г.,

– като взе предвид отчетния доклад на EURES за 2004-2005 г., представен от 
Комисията на 16 март 2007 г. и озаглавен „За единен европейски пазар на труда: 
приносът на EURES“ (COM(2007)0116),

– като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г., приета вследствие на
въпроса, изискващ устен отговор, B6-0136/2007, относно доклада за напредък на 
EURES за 2004-2005 г.: „Към един интегриран европейски пазар на заетостта: 
приносът на EURES“,1

– като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета в Ница на 14 декември 2000 г., 
относно план за действие за мобилността,2

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетостта и социалните въпроси и 
становището на комисията по култура и образование, на комисията по правата на 
жените и равенството между половете, и на комисията по петиции (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че правото на свободно движение и пребиваване е право, 
установено с член 18 от Договора за ЕО, подкрепен от разпоредбите на членове 149 
и 150 от същия договор, относно правото на образование и професионално 
обучение,

Б. като има предвид, че мобилността на работещите на европейско равнище е едно от 
основните права на европейските граждани, произтичащи от договора, и един от 
основните стълбове на европейския социален модел, както и едно от основните 
средства за постигане на целите на Лисабонската стратегия,

В. като има предвид, че Комисията насърчи създаването на експертна група на високо 
равнище относно подобряване на мобилността на европейците, чиято главна цел е 
да определи мерките, които могат да бъдат взети, за да се увеличи мобилността на 
младежта, да се подобри помощта за мобилността в областта на професионалното 
обучение и за да се увеличи мобилността на хората на изкуството, на 
предприемачите и на работещите доброволци,

Г. като има предвид, че свободното движение на работещи е и остава една от
четирите основни свободи, утвърдени от Договора; като има предвид, че бе 
направен напредък в законодателството на Общността с цел да се гарантира тази 
свобода на движение, по-специално в областта на социалните услуги, което 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0376.
2 ОВ C 371, 23.12.2000 г., стр. 4.
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улеснява мобилността на членовете на семействата на работили в друга държава-
членка на територията на Европейския съюз; като има предвид, че реализираният в 
областта на социалните услуги напредък не е попречил на преодоляването на други 
пречки, главно от административен характер, по отношение на трансграничната 
мобилност,

Д. като има предвид, че в редица свои резолюции Парламентът посочи препятствията 
пред мобилността и пред правото на установяване на гражданите на Съюза извън 
техните страни на произход и предложи решения за тяхното премахване,

Е. като има предвид, че опитът показа, че разпознаването на препятствията и 
формулирането на предложения не са достатъчни, за да се преодолеят тези 
препятствия, нито да се премахнат окончателно проблемите, които възпрепятстват 
свободното движение и мобилността; като има предвид, че в миналото много 
документи на европейските институции поставяха тези проблеми и представяха 
предложение за коригиращи мерки, които обаче невинаги бяха реализирани, 

Ж. като има предвид, че Парламентът констатира в тези случаи, че волята да се 
приложат необходимите мерки невинаги е на висотата на значението, което 
гражданинът отдава на премахването на административните и юридическите 
пречки пред мобилността,

З. като има предвид, че Парламентът неколкократно изрази мнение по този въпрос, 
засягащ пряко живота на европейските граждани; като има предвид, че в 
качеството си на институция, пряко и демократично избрана от гражданите, ще 
продължава да търси активно решения на всички проблеми, с които се сблъскват 
гражданите, когато искат да упражняват своите права на мобилност на територията 
на Европейския съюз,

1. приветства инициативата на Комисията и отново потвърждава основното значение
на мобилността, независимо дали става въпрос за мобилност от една професия към 
друга  или между държави-членки или региони с оглед да се постигнат целите от 
Лисабон; подкрепя започването на план за действие и изисква да бъде информиран 
за резултатността от извършването на действията, които е предвидил;

2. счита, че Европейският съюз трябва да въведе понятието за мобилност на 
работещите във всички аспекти на общностните политики, по-специално в областта 
на изграждането на вътрешния пазар, на данъчното облагане, на правосъдието и на 
вътрешните работи, както и на дружественото право; приканва Комисията да 
направи мобилността на професиите трансгранична политика, която впоследствие 
да обхваща всички области, свързани с европейските политики, и която включва 
органите на всички управленски нива;

3. счита, че планът за действие на Комисията засяга основните аспекти на 
мобилността, но че са желателни повече действия, по-специално що се отнася до 
заздравяване на връзките между образователните системи и пазара на труда, както 
и подготвянето на мобилността чрез изучаването на чужди езици;
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4. счита, че нарасналата трудова мобилност може да изиграе решаваща роля в 
насърчаване на целите за икономически растеж и работа, определени в 
Лисабонската стратегия; подкрепя мнението, че подобряването на трудовата 
мобилност в Европа може да даде отговор на редица актуални тенденции, като 
глобалната икономика, застаряването на населението и бързото трансформиране на 
трудовия пазар;

5. изразява убеденост, че трудовата мобилност е адекватно средство за насърчаване 
на социално-икономическите измерения на Лисабонската стратегия, за постигане 
на целите на Европейската социална програма и за посрещане на редица 
предизвикателства, главно тези на глобализацията, индустриалните промени, 
технологичния напредък, демографските промени, миграцията и промените в 
социалния и трудовия модел;

6. потвърждава отново, че трудовата мобилност е ключов инструмент за успешното 
функциониране на вътрешния пазар чрез целите на Лисабонската стратегия и 
принципите, приети в областта на гъвкавата сигурност;

7. подчертава, че мобилността на работещите се базира на основния принцип на 
свободното движение на лицата в рамките на вътрешния пазар; 

8. изразява загриженост от неспазването в някои държави-членки на 
законодателството относно свободното движение на работещите, по-специално на 
тези с произход от новите държави-членки; настоява европейските институции, по-
специално Парламентът, да бъдат по-активни в процеса, който позволява на 
държавите-членки да прилагат преходни периоди за достъпа на гражданите на 
новите държави-членки до техния пазар на труда още от първите години след 
приемането на тези страни;

9. изразява загриженост от някои инициативи, предприети от държавите-членки, с 
които се цели промяна на вътрешната юридическа рамка на имиграцията, но също 
така и що се отнася до свободното движение на работещите, в противоречие с 
буквата и духа на действащите европейски разпоредби; изисква незабавното 
прекратяване на такива практики и приканва държавите-членки да реализират 
комплексни програми за интегриране на европейските граждани с цел изпълняване 
на правото на свободно движение на техните територии; 

10. призовава държавите-членки и Комисията да работят съвместно за разработване и 
осъществяване на програми за реинтеграция на гражданите, които се завръщат в 
своите страни на произход, след като са работили в друга държава-членка;

11. счита, че в Европейския съюз винаги ще съществуват многобройни
административни и законови пречки пред мобилността на работещите, както и в 
областта на взаимното признаване на дипломите; потвърждава отново своя 
ангажимент да намери решение на тези проблеми и изисква Комисията да 
наблюдава внимателно държавите-членки, които не прилагат европейското 
законодателство по същество; 
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12. отново призовава държавите-членки да ускорят процеса на прилагане на 
Европейската квалификационна рамка (ЕКР); счита, че макар и хармонизирането 
на тази референтна система да не е предвидено за по-рано от 2010 г., нейното 
прилагане във всички държави-членки може да намали пречките, с които
работещите се сблъскват;

13. призовава Комисията да намали законодателните и административни пречки и 
подчертава нуждата от подобряване на системата за признаване и натрупване на 
права за социалната сигурност; 

14. счита, че новите форми на мобилност изискват анализ на действащото 
законодателство с оглед актуализиране и адаптиране на неговите разпоредби към 
новия облик на европейския трудов пазар; също така подчертава необходимостта 
от анализиране на ефективното прилагане във всички държави-членки на 
общностното законодателство относно свободното движение на работещите и 
относно правото на престой на работещите и техните семейства;

15. изразява желание да се обсъдят отново проблемите на системата за социално 
осигуряване и на факта, че мобилността на работещите може да доведе в някои 
случаи до загуба на социални ползи; следователно подкрепя инициативата на 
Комисията, чиято цел е изработването на нови законови разпоредби, които да бъдат 
по-добре адаптирани към нуждите на пазара на труда и изразява желание да бъде 
информиран за резултатите от консултациите с всички заинтересовани страни;

16. подкрепя предложението, с което се цели подобряване на обмена на информация 
между националните органи и това, засягащо въвеждането на електронна версия на 
Европейската здравноосигурителна карта; изразява желанието да получи 
предварително информация относно тази инициатива и относно приноса, който тя 
може да окаже за подобряване на трудовата мобилност; приканва Комисията да 
анализира възможността за установяване в близко бъдеще на единна европейска 
карта, която да съдържа цялата информация относно направените от нейния 
притежател вноски и за социалните права във всички държави-членки, където той е 
извършвал професионална дейност;

17. подкрепя дейностите на мрежата TRESS (Обучение и координация на системите за 
социална сигурност в Европа) и призовава тази мрежа да продължи да проучва
различните модели на мобилност, за да се адаптира към общностното 
законодателство; приканва Комисията да включи в тази мрежа максимален брой 
работодатели, тъй като именно те са тези, които най-често помагат на работещите 
да уреждат формалностите, свързани със социалното осигуряване или за 
получаване на необходимите документи по тяхното наемане; подчертава 
необходимостта базите с данни, пазени от EURES, да са с опростен максимален 
достъп и да бъдат редовно актуализирани;

18. продължава да подкрепя приноса на мрежата EURES към насърчаване на трудовата 
мобилност в Европейския съюз; препоръчва включването в услугите на EURES на 
информация относно специфичните интернет мрежи и портали в някои сектори и 
препоръчва също сътрудничеството на тази мрежа с други доставчици на 
информация относно перспективите за трудова заетост в Европейския съюз; 
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19. подкрепя целите, обявени в третата част на плана за действие за трудовата 
мобилност, за засилване на институционалния капацитет на EURES; подчертава 
разнообразието на пазара на труда и необходимостта да разполага с услуги, 
адаптирани към всички категории работещи, например възрастни работещи, 
независими, сезонни и работници и работещи с увреждания и т.н.; 

20. привлича вниманието върху достъпа до мрежата EURES за жителите на селски 
райони или региони на Европейския съюз, които имат ограничен достъп до 
интернет; приканва Комисията и държавите-членки да позволят достъпа на тези 
категории население до информацията, съхранявана в този интернет портал;

21. счита, че увеличението на бюджета с 2 милиона евро, запазен до 2013 г. за 
иновационни проекти в областта на мобилността, е относително минимално по 
отношение на необходимостта от информиране на максимален брой европейски 
граждани относно трудовата мобилност в Съюза;

22. смята, че понастоящем има недостиг в информирането на населението относно 
професионалните ползи, които могат да бъдат получени от един период на работа в 
чужбина, и подкрепя инициативата на Комисията, целяща да информира 
гражданите във всички тези аспекти;

23. продължава да подкрепя действия, като услуги за постигане на съответствие на 
пазара на труда, европейските дни на осведоменост за възможностите за работа на 
територията на Съюза или европейското партньорство относно трудовата 
мобилност; все пак смята, че бюджетът, запазен за тези дейности, е ограничен по 
отношение на целите на популяризиране на европейските дейности в тази област;

24. признава особения характер на някои професии в области като културата или 
спорта, където мобилността, както географската, така и професионалната, е 
неделима част; приканва Комисията и държавите-членки да анализират внимателно 
това положение и да вземат необходимите мерки, по-специално що се отнася до 
социалните права на работещите в тези сектори, така че тяхната мобилност да не 
бъде възпрепятствана от административни пречки;

25. подкрепя и насърчава практическото прилагане на понятието за равнопоставена 
мобилност и приканва Комисията да наблюдава тяхното прилагане, например като 
включва секторните организации, представители на работещите и на 
работодателите;

26. изразява съжаление, че продължават да съществуват препятствията, свързани с 
мобилността на работещите, които могат да им попречат да приемат работа в 
чужбина, като трудното намиране на работа и за съпруга/съпругата, повишената 
цена на повторното настаняване, риска от загуба на някои данъчни ползи или 
ползването на платени данъчни такси, платени към националния пенсионен режим, 
здравно застраховане или безработица;

27. приканва Комисията и държавите-членки да насърчават програмите за подкрепа на 
професионалната мобилност на младежта; счита, че тези програми трябва да се 
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основават на връзката между работодател и работник и на признаването на 
добавената стойност на придобития опит извън страната на местожителство;

28. поздравява Комисията за нейната инициатива да предоставя консултации заедно 
със заинтересованите страни относно насърчаването на трудовата мобилност на 
европейско равнище; счита, че този диалог ще увеличи прозрачността, ще засили 
практическото прилагане на една равнопоставена мобилност и ще наложи 
принципите и стойностите, придобити на тази основа;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата на държавите-членки.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La mobilité des travailleurs est un élément clé pour la concrétisation des objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. Rien que ces deux dernières années, par exemple, la mise en œuvre de 
cette stratégie portant sur la croissance économique et l'emploi a permis de créer près de 
6,5 millions d'emplois, et ce nombre pourrait encore augmenter de 5 millions d'ici 2009.

Les sondages Eurobaromètre (2006) montrent que les Européens sont conscients de 
l'importance de la mobilité des travailleurs et de ses effets positifs sur l'intégration européenne 
(57 % des citoyens sont de cet avis), mais que peu d'entre eux sont prêts à franchir ce pas. 
Actuellement, seuls 2 % des Européens interrogés travaillent dans un autre pays de l'Union 
que leur pays de résidence et 5,5 % ont exprimé leur intention de s'expatrier. 

On peut également affirmer que les programmes qui ont déjà été déployés dans ce sens et à la 
suite des modifications législatives destinées à faciliter la mobilité des travailleurs ont, ces 
dernières années, amélioré considérablement les conditions de réalisation d'un séjour 
professionnel dans un autre pays. Il subsiste toutefois de nombreux obstacles à cette mobilité, 
d'ordre administratif, législatif, fiscal et social. Les obstacles administratifs sont 
principalement dus à la bureaucratie spécifique à chaque pays et aux différences entre les 
réglementations nationales relatives au marché du travail, de sorte que l'élimination de ces 
obstacles relève en grande partie de la responsabilité des États membres. 

L'Union européenne peut cependant améliorer la situation sur le plan législatif en procédant à 
une révision de la législation en vigueur et en l'actualisant de façon à l'adapter aux besoins 
actuels du marché de l'emploi. 

Afin d'encourager les activités visant à réduire les obstacles pratiques à la mobilité auxquels 
se heurtent encore les demandeurs d'emploi, les travailleurs et les employeurs, la Commission 
européenne a lancé, en décembre 2007, le plan européen d'action pour la mobilité de l'emploi, 
qui sera mis en œuvre jusqu'en 2010. 

Les principaux objectifs de ce nouveau plan d'action sont les suivants: l'amélioration des 
réglementations actuelles dans le domaine de la sécurité sociale, l'élimination des obstacles 
administratifs, le renforcement d'EURES (le portail de la mobilité européenne des 
travailleurs) et la sensibilisation des Européens à la possibilité de travailler à l'étranger. 

Ce plan encourage les États membres de l'Union à améliorer la législation et les pratiques 
administratives en vigueur, en particulier en coordonnant les aspects relatifs à la sécurité 
sociale avec la portabilité des droits à pension complémentaire. Par exemple, la Commission 
souhaite que, d'ici 2009, il soit possible de coordonner les dossiers de sécurité sociale sous 
une forme électronique, ce qui facilitera l'introduction d'une version électronique de la carte 
européenne d'assurance maladie. 

La Commission est convaincue de l'importance et de l'efficacité du réseau EURES, "guichet 
unique" pour la mobilité des travailleurs en Europe, dont le rôle sera renforcé. Le réseau 
EURES continuera à développer ses services et déploiera un effort spécial pour atteindre 
certains groupes cibles, par exemple les chômeurs de longue durée, les jeunes travailleurs, les 
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travailleurs âgés, les femmes, les chercheurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs 
saisonniers.

Le renforcement des capacités institutionnelles d'EURES est un des objectifs du plan d'action 
de la Commission. Les actions futures viseront à aider les demandeurs d'emploi et les 
membres de leur famille à avoir un meilleur accès à des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. De même, le plan s'appuie sur les employeurs pour qu'ils embauchent du 
personnel étranger afin de combler plus facilement leurs pénuries de main-d'œuvre et de 
mieux contourner les obstacles auxquels ils font face. Entre-temps, les autorités locales, 
régionales et nationales bénéficieront d'une meilleure coordination et d'une gestion simplifiée 
de la sécurité sociale et des pensions, et elles seront encouragées à prendre des initiatives 
visant à faciliter la mobilité.

En outre, l'organisation de "Journées européennes du travail" permettra au grand public 
d'avoir accès aux offres d'emploi des employeurs de l'Union européenne et aux informations 
sur les possibilités et les avantages de la mobilité professionnelle.

Le rapport du Parlement soutient les initiatives de la Commission et recommande des actions 
supplémentaires, ainsi qu'un contrôle rigoureux de la mise en œuvre de lé législation 
européenne dans ce domaine. Il attire également l'attention, en particulier, sur les problèmes 
relatifs à la sécurité sociale et à l'assurance maladie, ainsi que sur les obstacles administratifs 
et juridiques à la mobilité de l'emploi. Enfin, il évalue les résultats des programmes et des 
plates-formes en place au niveau européen pour accroître la mobilité de l'emploi et formule 
des recommandations en vue d'améliorer leur fonctionnement. 
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