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Оценка и препоръки 

Европа е изправена пред историческо предизвикателство с 

разрастването на бежанската криза... 

През 2015 г. броят на бежанците и търсещите убежище, които 

влизат в Европа достига рекордни нива с входящи потоци възлизащи 

на повече от един милион души – повече от 180 000 души само за 

първите четири месеца на 2016 г. Европа има както капацитета, така и 

опита да отговори на предизвикателството, но такъв безпрецедентен 

брой хора за толкова кратък период от време поставя 

инфраструктурата под голям натиск. Налице е също така силно 

влияние върху общественото мнение, което остава много чувствително 

по отношение въпросите на бежанците и миграцията. В резултат на 

това политическото внимание е насочено най-вече към справяне с 

бежанската криза.  

...въпреки това тя трябва да продължи да подобрява своята рамка 

за трудовата миграция за да бъде в състояние да отговори на 

предстоящите предизвикателства 

Хуманитарната миграция не e отговорна за повечето мигранти към 

Европейския съюз (ЕС). Тя, също така, не може да замени 

дискреционните и селективни канали на трудовата миграция, чрез 

които се очаква работодателите да допълнят бъдещите потребности от 

умения на европейския пазар на труда, където населението в 

трудоспособна възраст намалява и значителния недостиг на умения 

може да се увеличи в близко бъдеще. В този контекст, остава въпроса 

дали Европа остава привлекателно място за таланти и каква роля могат 

да играят политиките на ЕС за да засилят нейната привлекателност. 
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Европейският съюз е важно направление за миграционните 

потоци... 

Европейският съюз приема повече мигранти отколкото всяко друго 

направление в ОИСР - половината от всички регистрирани 

миграционни потоци към ОИСР са към нейните членки на ЕС. През 

2013 г. и 2014 г., трайните миграционни потоци от трети страни към 

страните от ОИСР, членки на ЕС, възлизат на около 1 милион души. 

Въпреки че от 2007 г. насам този брой намалява, той все още остава 

сравним с броя на мигрантите в САЩ. За сметка на това масата на 

имигрантите нараства. През първото десетилетие след 2000 г., 

пълнолетното население родено извън ЕС нараства с повече от 42% в 

държавите от ЕС-15 и достига повече от 30 милиона души – една трета 

от всички мигранти в страните от ОИСР. За периода 2006-

2015 г., гражданите на трети страни на възраст от 15 до 64 години, 

които са пребивавали в ЕС, са се увеличили с 12%.  

...но само малка част от новодошлите пристигат като трудови 

мигранти или с цел намиране на работа... 

Трудовите мигранти съставляват една трета от новите мигранти в 

ЕС, докато семейните мигранти формират по-големия дял. По-голямата 

част от трудовите мигранти е концентрирана само в няколко страни от 

ЕС (Италия, Испания и Обединеното кралство), и основно в тези, чиито 

политики за трудова миграция не прилагат прагове за образование и 

квалификация (Южна Европа). Това е в контраст със страните от ОИСР 

на трайно установяване (Австралия, Канада и Нова Зеландия), където 

по-голямата част от трайната икономическа миграция се осъществява 

чрез канали, които прилагат ограничителни критерии. Делът на 

трудовите мигранти сред общите потоци, обаче, е по-висок в страните 

от ЕС в сравнение с този в САЩ. Като цяло, миграцията към ЕС, 

исторически, е с по-голям дял на семейните и хуманитарните мигранти 

в сравнение с традиционните страни на трайно установяване. 

...като общият дял и относителните входящи потоци са по-ниски в 

сравнение с конкуриращите се направления в ОИСР 

Мигрантите от трети страни съставляват 4% от цялото население 

на ЕС в работоспособна възраст между 15 и 64 години, по-малко от 

половината на същия показател в САЩ и дори още по-малко в 

сравнение с Канада, Австралия и Нова Зеландия. При все това, спрямо 

населението си, ЕС e приел миграционни потоци сравними с тези в 
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САЩ (0.3% от населението). Те обаче, са значително по-малко в 

сравнение с миграцията към Канада, Австралия и Нова Зеландия.  

ЕС привлича мигранти от широк кръг страни, но е най-

привлекателен за тези от съседните страни... 

Няколко големи азиатски страни – Индия, Китай и Филипините – 

са двигател на международната миграция към страните от ОИСР. 

Миграцията към ЕС, обаче, е от по-широк кръг страни на произход, 

най-вече от европейски страни, които не са членки на ЕС и от Африка, 

тъй като голяма част от мигрантите възприемат ЕС като привлекателно 

направление. В световно проучване на Галъп сред потенциални 

мигранти (2007-2011 г.), 23% посочват страните от ЕС, което е близо 

до дела на желаещите да мигрират в САЩ. Въпреки това, 

потенциалните мигранти в близките европейски и африкански региона 

са по-склонни да посочат ЕС като желано от тях направление.  

... като те не винаги са най-квалифицираните 

Европейският съюз е привлякъл по-малко мигранти с висше 

образование в сравнение с други направления в ОИСР и е приел само 

30% от високообразованите мигранти, спрямо 47% от 

нискообразованите. Нискообразованите мигранти в страните от ОИСР 

се съсредоточават все повече в ЕС: между 2000 г. и 2010 г., делът на 

всички нискообразовани мигранти в страните от ОИСР, които живеят в 

страните от ЕС–15, нараства от 36% на 45%. По-ниските нива на 

образование и по-високия процент на хуманитарна миграция в ЕС 

спрямо други направления в ОИСР допринасят за по-ниския процент 

на заетост на мигрантите. През 2014 г., например, процентът на заетост 

сред мигрантите в страните от ЕС-15 е с повече от 10 процентни 

пункта по-нисък от този в страните от ОИСР, които не са членки на 

ЕС. От друга страна, наскоро пристигналите мигранти в ЕС са по-

образовани от тези пристигнали по-рано. През 2000 г., ЕС става дом на 

по-малък дял наскоро пристигнали мигранти с висше образование в 

сравнение със САЩ (21% спрямо 27%|). До 2010 г. тази разлика 

намалява, като делът става съизмерим (34% спрямо 33%). Това е в 

контраст с намеренията за миграция в световното проучване на Галъп, 

където ЕС е желано направление за по-голяма част от 

високообразованите (27%) в сравнение със САЩ (21%) или други 

страни от ОИСР (24%).  



6 – ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016  

Държавите – членки на ЕС, въвеждат рамки за трудовата 

миграция, чрез които да се конкурират с други направления в 

ОИСР... 

Политиката за трудовата миграция в отделните държави – членки 

на ЕС, е продукт на национални политики, които са се развили през 

последните десетилетия движени от различни национални цели. 

Въпреки това, налице е сближаване сред държавите – членки на ЕС, по 

отношение на необходимостта от привличане на таланти, включително 

международни студенти. Едва ли някоя страна от ЕС използва 

миграцията като част от обща демографска стратегия, или като 

централен елемент в развитието на работната сила, въпреки че някои 

признават нейния принос. Всяка държава – членка на ЕС, се гордее със 

свое сравнително предимство в конкуренцията за привличане на хора с 

умения от чужбина и с някои ползи от историческите връзки с трети 

страни, които формират мигрантските потоци. 

...но въпреки известно сближаване на политиките, те разработват 

множество подходи с различно въздействие върху входящите 

потоци 

Въпреки че държавите – членки на ЕС, споделят 

предизвикателствата и най-малкото някои цели, има съществени 

различия в критериите за прием, които те прилагат – особено там, 

където няма хармонизация на равнище ЕС – и в средствата, които 

използват за да управляват потоците. Редица държави членки налагат 

изисквания за образование, професия или заплата, които могат да 

бъдат пречка за наемане на работа, докато други, управляват 

миграцията, до голяма степен, чрез ограничения в броя или капацитета 

за прием. Трети разчитат на проучвания на пазара на труда или имат 

доверие в саморегулирането на пазара, стига да се спазват условията. 

Редица държави членки отказват влизане в страната на всички по-

малко квалифицирани трудови мигранти, докато други ги приемат 

само за сезонни дейности. Институционалната рамка за трудовата 

миграция, както и положението на пазара на труда се различават в 

отделните държави – членки на ЕС. Различните параметри на 

политиките обясняват отчасти защо само няколко държави – членки на 

ЕС, са отговорни за по-голямата част от издадените разрешения за 

работа – за да бъдем точни, първите три, Италия, Испания и 

Обединеното кралство, издават повече от половината от всички 

разрешения за работа. Освен това, за разлика от страните от ОИСР на 

трайно установяване с планиран прием или пределни лимити, има 

резки колебания в потоците всяка следваща година. От 2010 г. насам те 
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са паднали наполовина. В резултат на това, потоците от трудови 

мигранти към държавите – членки на ЕС, са по-непостоянни в 

сравнение с тези към други направления в ОИСР. 

Страните от ЕС са съгласни, че може да се постигне повече чрез 

сътрудничество на равнище на ЕС 

 От Договора от Амстердам от 1999 г. насам, ЕС разработва общи 

правила относно някои категории граждани на трети страни. Договорът 

от Лисабон от 2009 г., отразява съгласието на държавите – членки на 

ЕС, че определени цели следва да бъдат подкрепени и допълнени чрез 

инициативи на ЕС, и прави Европейския парламент съзаконодател в 

областта на законната миграция Общата имиграционна политика 

разглежда условия по отношение на влизане и пребиваване, 

включително критерии и права. На политическо равнище, подкрепата е 

особено силна по отношение на общите действия, които правят ЕС по-

привлекателен за висококалифицирани граждани на трети страни. 

Окончателното решение относно приемането на граждани на трети 

страни се взема от отделните страни, които могат да поставят 

ограничения относно първоначалното влизане в страната за тези, които 

идват с икономическа цел. Три страни от ЕС не са задължени да 

участват в тези мерки, чрез право на отказ от участие като цяло в тази 

област (Дания) или чрез право на участие за всеки конкретен случай 

(Обединеното кралство и Ирландия). 

Основните законодателни инструменти са директивите... 

Действията на равнище ЕС в областта на трудовата миграция се 

предприемат чрез серия от директиви предложени от Комисията и 

одобрени от Съвета и, след 2009 г., от Европейския парламент. 

Директивите са транспонирани в националното законодателство и се 

прилагат от всяка държава членка. Повечето директива са разработени 

на основата на съществуващи практики и категории, като ги 

хармонизират и определят минимални стандарти. Основните 

директиви в управлението на трудовата миграция обхващат 

изследователи, висококвалифицирани служители (директивата за "синя 

карта"), единно разрешение за пребиваване, което обединява престой и 

права на заетост, и което хармонизира някои права, сезонни работници 

и вътрешно-корпоративни прехвърляния. Всяка една от тези директиви 

изисква от държавите членки да предоставят определени права и да 

структурират приема и престоя на дадена категория мигранти. Други 

директиви обхващат придобиването на разрешение за дългосрочно 

пребиване, правото на събиране на семейството и приемането на 
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студенти. Като цяло са включени разпоредби, които улесняват 

мобилността на граждани на трети страни в рамките на ЕС, мярка, 

която може да бъде постигната единствено на равнището на ЕС. С 

няколко изключения (директивата за вътрешнокорпоративните 

трансфери и директивата за сезонните работници, както и новата 

преработена директива за студентите и изследователите), беше 

позволено прилагането на национални режими за разрешенията наред 

със схемите на ЕС, и дори тяхното въвеждане в бъдеще.  

...както и основните действия за укрепване на единния пазар и 

насърчаване на хармонизацията 

В допълнение към директивите ЕС има допълнителни мерки за 

насърчаване на заетостта и в подкрепа на единния пазар, включително 

взаимното признаване на придобити в чужбина квалификации между 

държавите – членки на ЕС, и създаването на мрежа от публични 

служби по заетостта, които да свързват работодателите и търсещите 

работа в ЕС. Тези мерки не са разработени специално за гражданите на 

трети страни, но също могат да играят важна роля по отношение на 

трудовите мигранти, идващи към ЕС.  

Процесът на създаване на политики е дълъг и води до 

недостатъчна гъвкавост 

Изготвянето на нови директиви отнема от пет до десет години – от 

подготвителния етап до окончателното им транспониране в 

националното законодателство и до влизането им в сила, което прави 

трудно да се отговори на неочаквани промени в обстоятелствата. 

Промяна на конкретни елементи в една директива изисква официално 

изменение и предоговаряне със Съвета и Европейския парламент. Няма 

възможност за пилотни програми или експерименти на политики – 

подходи, които често са двигател за националните политики. Едно от 

решенията е да се предвиди гъвкавост в рамките на директивата, но 

тази свобода на действие често води до толкова различни процедури на 

национално ниво, че подкопава хармонизацията. Такъв е случаят с 

транспонирането на директивата за синята карта на ЕС, при която 

административните процедури и изискванията за допустимост се 

различават в различните държави членки до такава степен, че не може 

да се направи сравнение за това доколко лесно е получаването на 

разрешение.  
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Действията на равнище ЕС не доведоха до очакваното 

прилагане... 

Мерките на ЕС не се прилагат всеобщо. Малко държави членки 

направиха синята карта на ЕС свое предпочитано разрешение за 

висококвалифицираните граждани на трети страни, като повечето от 

тях продължават да използват националните си схеми. Най-малко 

10 000 новопристигащи граждани на трети страни следва да бъдат 

допустими годишно за синя карта на ЕС, но все още само на по-малко 

от половината са издадени първи разрешения за пребиваване през 2014 

г., като само една държава членка, Германия, е издала повечето от тях. 

Има повече от 100 000 потенциално допустими граждани на трети 

страни, които вече пребивават в държава членка обхваната от 

директивата за синята карта, но малцина са сменили статута си със 

синя карта на ЕС за да се възползват от нейните предимства. Синята 

карта не промени и възприятията за ЕС: според проучвания сред 

бизнеса и водещи фирми, ЕС все още изостава от други направления в 

ОИСР по отношение на своята привлекателност за талантливи 

мигранти.  

По подобен начин, разрешението за придобиване на статут на 

дългосрочно пребиваващ в ЕС не е предпочитаното разрешение в 

много държави – членки на ЕС: само 2.8 милиона от очакваните 10-

13 милиона дългосрочно пребиваващи граждани на трети страни 

притежават разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС. Въпреки че 

разрешението за дългосрочно пребиваване в ЕС, трябваше да 

предостави на гражданите на трети страни възможност за мобилност, 

то всъщност изглежда ограничава мобилността. С други думи, колкото 

по-дълго е бил установен в държава – членка на ЕС, толкова по-малко 

вероятно е гражданин на трета страна да бъде мобилен. Всъщност, 

мобилността на гражданите на трети страни е само наполовина на тази 

на гражданите на ЕС, с изключение на гражданите на трети страни с 

висше образование. 

....поради пречки в процеса и нееднакво транспониране на 

детайлите... 

Някои национални схеми позволяват по-бърз достъп до 

дългосрочно пребиваване или изискват по-малко документи в 

сравнение със схемите на ЕС за висококвалифицираните, 

изследователите, или дългосрочно пребиваващите. Директивите на ЕС 

често допускат проучвания на пазара на труда, но не предлагат 

минимални стандарти по отношение на продължителността, 
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характеристиките или обхвата на същите. Проучванията на пазара на 

труда са структурирани по много различен начин сред държавите 

членки и липсва съпоставимост на тази пречка за трудовите мигранти. 

Благоприятни елементи в националните схеми, като например 

обработка с предимство или спонсорство, не винаги се включват в 

обхвата на схемите на ЕС. Директивите, също така, изключват редица 

категории, за които участието ще е от полза, като например, граждани 

на трети страни в ЕС на друго основание, включително бежанци. 

Добавената стойност на действията на ЕС може да бъде засилена 

в настоящата рамка... 

Мерките на ЕС, също така, съдържат защитни механизми, които 

усложняват прилагането, включително изисквания за отчетност, 

регистри на приемащите институции за изследователите и проверка на 

документи. Воденето на регистрите и проверките се извършва на 

национално ниво, а не на ниво ЕС, което изключва възможността за 

икономия от мащаба или за опростяване на проверките. Много 

държави – членки на ЕС, поддържат по-благоприятни национални 

мерки в действие, които водят до разнообразие от национални схеми, 

които се конкурират с мерките на ЕС. Работодателите са по-запознати 

с националните процедури и продължават да ги използват дори, когато 

критериите за допустимост са сходни. Благоприятните мерки следва да 

бъдат разширени и включени в обхвата на схемите на ЕС. 

.... чрез разширяване на групата от кандидати.... 

За да увеличат броя на кандидатите за работа и за да привлекат 

повече молби, други страни от ОИСР експериментират с различни 

видове системи за „изразяване на интерес“. Въпреки че те не могат да 

се прехвърлят директно в контекста на ЕС, различни варианти на 

подхода, който стои зад тях приложени на равнището на ЕС, могат да 

донесат повече добавена стойност в сравнение с всеки друг подход на 

национално ниво. Възможните форми включват списъци с допустими 

кандидати по определени програми, като например сезонни работници 

или синята карта на ЕС, за всички страни на произход или в рамките на 

двустранни споразумения. Търсенето на работна виза за ЕС може също 

да увеличи броя на кандидатите на разположение на работодателите, 

но ще изисква защитни механизми и мониторинг. Основен подход 

може да бъде създаването на платформи за свързване на 

работодателите с граждани на трети страни намиращи се в чужбина, 

включително услугите предлагани от платформата EURES. 
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....и чрез по-активно популяризиране на сравнителните 

предимства на ЕС спрямо другите страни от ОИСР... 

Европейският съюз не популяризира ефективно факторите, които 

правят неговата схема за приемане на световни таланти по-достъпна и 

по-щедра в сравнение с неговите основни конкуренти сред страните от 

ОИСР. По-активното популяризиране може да надгради върху 

конкурентното предимство на ЕС: малко държави – членки на ЕС, имат 

пределни лимити за приемане на квалифицирани мигранти с 

предложение за работа; ЕС осигурява лесен път към постоянно 

пребиваване; ЕС гарантира правото на събиране на семейството и 

равноправно третиране в повечето области; таксите са значително по-

ниски в държавите – членки на ЕС, в сравнение с други страни от 

ОИСР, като например САЩ; времето за обработка често е по-кратко в 

сравнение с повечето други миграционни направления в ОИСР; 

държавите – членки на ЕС, имат широко разнообразие от действащи 

национални схеми, включително някои, които приемат по-

нискоквалифицирани работници и предлагат възможности за 

трудовите мигранти, които не съществуват никъде другаде в страните 

от ОИСР. Изтъкването на тези сравнителни предимства ще позволи на 

ЕС да привлече повече кандидати, особено от конкурентни страни, в 

които има пределни лимити или опашки от чакащи.  

... например, чрез по-ефективно използване на своите мерки в 

сътрудничество с трети страни… 

 Наскоро създадената Европейска служба за външни дейности 

наследи рамка за взаимоотношенията с трети страни – Глобален 

подход към мобилността и миграцията (ГПММ), чрез която ЕС може 

да съдейства в преговорите с трети страни, но не може да им предлага 

гарантирани канали за трудова миграция. ЕС координира, също така, 

взаимоотношенията с трети страни чрез партньорствата за мобилност, 

представляващи рамка за сътрудничество, както и чрез подкрепа на 

различни форми на обмен и програми за изграждане на капацитет. 

Досега, партньорствата за мобилност не доведоха до промени в 

потоците от участващите до момента партньорски страни. 

Освен това, ЕС е поел и ролята на връзки с обществеността, като 

популяризира ЕС в чужбина и предоставя информация относно 

миграционната политика в държавите – членки на ЕС. Също така, 

порталът за имиграция на ЕС привлича посетители от цял свят. 

Създаването на портал за търсене на подходяща работа от граждани на 

трети страни или тяхното включване в една основна платформа ще 
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засили ролята на ЕС при договаряне включването в списъци с 

допустими кандидати. С оглед развитието на човешки капитал, 

подходящ за повече от една страна от ЕС, могат да се прилагат мерки 

за обучение и сътрудничество с образователни институции, които да 

подобрят мобилността на таланти, като компонента на партньорствата. 

Разполагайки с конкретни мерки ЕС ще бъде в по-добра позиция при 

преговорите с потенциално важни страни на произход.  

Директивата за синя карта може да бъде подобрена... 

Високият праг на заплатите обяснява отчасти слабото прилагане на 

синята карта на ЕС. В повечето държави – членки на ЕС, този праг на 

заплатата е доста ограничаващ: едва в седем от тях над 40% от всички 

висшисти наети на пълно работно време в квалифицирани професии 

отговарят на прага на заплатите. Повечето сини карти на ЕС са 

издадени в страни, в които прагът на заплатите е по-малко 

ограничаващ пропорционално на разпределението на заплатите. 

Националните схеми са много по-малко ограничаващи. Има редица 

мерки на равнище ЕС, които могат да помогнат синята карта да стане 

по-привлекателна и по този начин да увеличат използването ѝ: 

коригирането на прага на заплатите за синя карта за по-младите 

работници и за наскоро завършили висшисти за да стане синята карта 

по-достъпна; насърчаване на мигрантите за преминаване към синя 

карта от други разрешения веднага след като отговорят на 

изискванията, тъй като много от тях са допустими само след няколко 

години пребиваване; усъвършенстване на процедурата за признаване 

на придобити в чужбина квалификации – една от основните пречки 

пред прилагането; отпадане на изискването за проучване на пазара на 

труда и промяна на изискването за едногодишен договор за да стане 

синята карта по-привлекателна за работодателите; съкращаване на 

времето необходимо за получаване на разрешение за постоянно 

пребиваване; въвеждане на обща процедура за кандидатстване, която 

да позволи предварителна квалификация и да ускори подаването на 

молби за синя карта; повишаване информираността по отношение на 

предимствата на синята карта сред гражданите на трети страни и други 

лица, така че те да я предпочетат пред националните схеми.  

...и може да се предвиди повече гъвкавост при управлението на 

миграцията в ЕС  

Някои елементи могат да бъдат делегирани извън директивите за 

създаване на повече гъвкавост в управлението на трудовата миграция, 

като например, задължителните срокове и разходи за обработка, 
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концепцията за проучванията на пазара на труда, изискванията за 

признаване, праговете на заплатите и други с цел отделяне мерките по 

прилагането на директивите. Това ще позволи по-честа корекция на 

тези детайли, чрез административни, политически, технически или 

автоматизирани средства. 

Включване на липсващите елементи за да се допълни обхвата на 

мерките относно политиката за трудова миграция 

Прилаганият досега законодателен подход спрямо трудовата 

миграция е до голяма степен секторен, поради което остават някои 

групи мигранти, които законодателството все още не е обхванало, или 

за които могат да се обмислят възможности за преференциално 

третиране – например, инвеститори, предприемачи, някои регулирани 

професии и много висококвалифицирани изобретатели и учени. 

Минималните стандарти са от значение за тези категории, но също така 

и за домашните работници и програмите за младежка мобилност. 

Програма на ЕС за работна ваканция ще привлече повече участници, 

ще разшири набора от квалифицирани кандидати и ще укрепи ролята 

на ЕС в преговорите с трети страни. По същия начин, ако 

международните студенти си намерят работа след дипломиране, ЕС 

следва да им предложи благоприятен мост към пребиваване чрез 

освобождаване от изискването за проучване на пазара на труда и чрез 

възможност за кандидатстване за промяна на статута в рамките на ЕС. 

Резюме на основните препоръки 

A. Увеличаване на добавената стойност на инициативите на ЕС 

 Подобряване рамката за признаване на придобити в чужбина

квалификации за граждани на трети страни и свързаните с това

процедури на подкрепа

 Разработване на бази данни, които включват целия ЕС, за свързване на

търсещите и предлагащите работа, които са съвместими с каналите и

схемите за трудова миграция

 Увеличаване на възможностите за мобилност в рамките на ЕС чрез

намаляване на пречките, включително за сезонните работници,

дипломиралите се студенти и други законно пребиваващи граждани на

трети страни
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Б. Подобряване на марката „ЕС“ и популяризиране миграционните мерки 

на ЕС 

 Укрепване на портала за имиграция на ЕС и популяризиране на

сравнителните предимства на миграционната политика на ЕС

 Развиване на компонентата на трудовата миграция в партньорствата за

мобилност с трети страни

 Разработване на портал за първоначален контакт, и по специално, за

хармонизирани разрешения за пребиваване в ЕС

В. Укрепване на хармонизацията на политиките на ЕС 

 Въвеждане на повече гъвкавост в законодателната система на ЕС чрез

създаване на механизми, които позволяват коригиране на законодателни

детайли извън директивите (мерки за прилагане)

 Ясно формулиране на характеристиките на процедурите за

проучванията на пазара на труда и посочване на условията за равен

достъп до заетост на граждани на трети страни

 Стандартизиране на формулярите за кандидатстване за трудовите

мигранти

 Подобряване на преносимостта на периодите на пребиваване по

отношение на мобилността, допускане молбите за разрешения в една

държава членка да могат да се подават от друга държава членка и

улесняване на международните студенти по пътя към разрешения за

работа в целия ЕС

Г. Преразглеждане на синята карта на ЕС за да стане по-ефективна и по-

привлекателна 

 Определяне на отделни, по-ниски прагове на доходите за младите

работници и наскоро завършилите висшисти в ЕС и отмяна на

изискването за проучвания на пазара на труда за трудовите мигранти,

които сменят статута си

 Намаляване на изисквания срок на договора, периода на изчакване

преди правото на мобилност и срока за допустимост за постоянно

пребиваване

 Създаване на резерв от кандидати с „готова синя карта“, чиито

квалификации са признати, или които могат да се възползват от

улеснената мобилност
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Д. Запълване на пропуските в инициативите на ЕС 

 Възможност бежанците да получат достъп до по-благоприятни схеми

за трудова миграция в ЕС

 Разработване на общоевропейска схема за младежка мобилност или за

работна ваканция

 Разширяване на обхвата на минималните стандарти по отношение на

допълнителни мигрантски групи, включително инвеститори




