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На 19 септември 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Междупоколенчески и междукултурни действия за насърчаване на 
социалната интеграция на млади граждани на ЕС, които започват работа в 
друга държава членка“ 
(становище по собствена инициатива). 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 7 април 2014 г. 
 
На 498-тата си пленарна сесия, проведена на 29 и 30 април 2014 г. (заседание от 
30 април 2014 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 187 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) признава, че нарастващата 

трудова мобилност на млади граждани на ЕС представлява важна форма на 
упражняване на една от основните свободи в Европейския съюз и че тя все по-често е 
резултат от необходимост. Тя допринася за смекчаването на критични ситуации на 
пазарите на труда както в страните на произход, така и в приемащите държави. 
Младите трудови мигранти допринасят за икономическото и социалното развитие на 
приемащата държава и освен това внасят нематериално богатство — многообразието, 
което създава нови възможности за предприятията и за обществото. 

 
1.2 Докато младите трудови мигранти се възползват по този начин от предлагащите им се 

професионални възможности, те обикновено са изправени пред значителни трудности 
по отношение на извънпрофесионалната обществена интеграция в новата жизнена 
среда, въпреки успешната си интеграция на работното място в приемащата държава. 
Групата на младите европейски граждани, които работят в държава членка, различна от 
тяхната страна на произход, е разнородна. Всички имат право да получат подкрепа във 
фазата на етапа на включването, по-специално младите граждани с по-ограничени 
езикови познания и финансови средства. 
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1.3 ЕИСК е на мнение, че на специфичните потребности и трудности на младите граждани 
на ЕС, които са започнали работа в друга държава членка и пребивават в приемащата 
страна не само временно, трябва да се отделя по-голямо внимание с оглед на тяхното 
обществено приобщаване и участие. В противен случай може да се стигне до сериозни 
проблеми както за засегнатите лица, така и за приемащите държави. 

 
1.4 ЕИСК изрично обръща внимание на институциите на ЕС и на държавите членки, 

че поведението на ксенофобия и расизъм спрямо малцинствата и имигрантите се 
разраства, и настоява да се противодейства решително на този тип поведение и 
групите, които го насърчават. 

 
1.5 Европейската комисия се приканва да подкрепя чрез засилен обмен на опит и диалог 

държавите членки в техните усилия за по-ефективни политики за интеграция на тази 
група млади мигранти от ЕС, които вече са намерили работа в друга държава – членка 
на ЕС. За тази цел според ЕИСК би следвало да се разширят програмите, финансирани 
по линия на „Твоята първа работа с EURES“ (Your first EURES job – YFEJ). 

 
1.6 Интеграцията е процес от социално естество, който се извършва на равнището на 

взаимоотношенията между индивиди и между групи и има двупосочен характер, 
т.е. включва както имигрантите, така и приемащото общество. 

 
1.7 Европейската комисия би трябвало най-напред да подпомогне обмена на добри 

практики и да изготви документация за успешните концепции и практики за 
насърчаване на младите трудови мигранти в техните усилия за обществено 
интегриране. В този процес би могло да се признае и изтъкне най-вече значението на 
междукултурните и междупоколенческите стратегии и проекти в рамките на една 
„култура на гостоприемство“ на страните като многообещаващи мерки за подкрепа. 

 
1.8 За да противодейства на дискриминацията на граждани на ЕС, упражняващи правото 

си на свободно движение, ЕС прие нови мерки, които трябва да бъдат ефективно 
прилагани на национално равнище, тъй като общество, което допуска дискриминацията 
на имигранти, не е приобщаващо. 

 
1.9 Подборът на изпитани концепции и проекти би следвало да бъде предоставен от 

Комисията на държавите членки с препоръка за творческо подражание. Държавите 
членки трябва да бъдат приканени да информират Европейската комисия за вече 
успешно приложените от тях мерки, за да може документацията да се разшири и по 
този начин да се задълбочи обменът на опит. 

 
1.10 ЕИСК препоръчва на Комисията, като следваща стъпка, да проучи дали могат да бъдат 

обмислени други подходящи възможности за действие и как те биха могли да бъдат 
осъществени. Тя би трябвало по-специално да разработи концепция, как изпитани и 
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иновативни стратегии и практики могат да намерят място в съществуващите програми, 
платформи, фондове и инициативи на Съюза и да бъдат подкрепени от тях. 

 
1.11 ЕИСК предлага на Комисията да подкрепи дейностите на социалните партньори и на 

гражданското общество, които играят важна роля за интеграцията чрез приемането и 
включването на мигрантите. 

 
1.12 ЕИСК счита, че Европейската комисия следва да държи на това, чрез своите 

организации на гражданското общество младите хора да бъдат подобаващо привличани 
за участие във важни процеси на планиране и вземане на решения по тази тема, за да 
може целевата група достатъчно ясно да изрази своите потребности и трудности, така 
че към тях да се подходи целенасочено, а следователно и с оглед на успешен резултат. 
 

1.13 Висока отговорност без съмнение имат социалните партньори и онези предприятия, 
които наемат на работа млади чужденци. ЕИСК смята, че те трябва да бъдат 
ангажирани в по-голяма степен в изготвянето на програми за интеграция, които да 
отчитат по-добре на нуждите на младите работници. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Младите граждани на ЕС стават все по-мобилни и много от тях напускат родните си 

страни — често поради плачевна ситуация на пазара на труда (но не непременно само 
по тази причина), за да си намерят работно място в друга държава – членка на ЕС. 
По този начин те се възползват от своето основно право на свободно движение в 
рамките на Съюза, постигат целта за по-голяма трудова мобилност в ЕС и използват 
произтичащите от това възможности. В правно отношение те са равнопоставени на 
гражданите на приемащата държава, но са изправени пред особени предизвикателства 
и имат специфични потребности. 

 
2.2 Групата на младите европейски граждани, които работят в държава членка, различна от 

тяхната страна на произход, е разнородна. Рискованата все пак крачка да градят своето 
бъдеще извън родната си страна, предприемат предимно добре образовани млади хора, 
но има и такива с ниско ниво на образование и с финансови затруднения. Най-вече 
последните се сблъскват с големи трудности при интеграцията, тъй като те често нямат 
достатъчно езикови познания и адекватни финансови средства, нужни за постигането 
на сигурно социално положение в приемащата страна. 

 
2.3 Ето защо е необходимо младите хора да се интегрират добре в социално отношение, за 

да могат да се приобщят и активно да участват в обществената реалност на приемащата 
държава, която при пристигането си въобще или почти не познават, тоест да могат и в 
новата среда да упражняват важни аспекти на гражданството. 
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2.4 С акцията „Твоята първа работа с EURES“, предвидена в рамките на водещите 
инициативи „Младежта в движение“ и „Възможности за младежта“, Европейската 
комисия насърчава професионалната мобилност на младите хора, за да се постигне 
определената в стратегията „Европа 2020“ цел за дял на заетостта от 75 % и да се 
подобри функционирането на европейските пазари на труда. 

 
2.5 Становището по собствена инициатива се спира на трудностите при социо-културната 

интеграция в новата жизнена среда чрез възможно най-широко приобщаване и участие 
в приемащото общество – трудности, които досега обикновено са смятани за 
маловажни. Същевременно обаче ЕИСК съзнава и необходимостта, в следващо 
становище да се проучат социалната цена и другите въздействия, които страните и 
регионите на произход са принудени да понасят вследствие на трудовата мобилност и 
миграцията – най-вече на млади хора. 

 
2.6 Чрез становището се цели както в приемащите държави и държавите на произход, така 

и на равнището на Съюза да се насърчи по-доброто осъзнаване на този важен аспект на 
интегрирането на младите трудови мигранти от ЕС. Наложителната необходимост от 
адекватни действия се подчертава с цел въз основа на сравняването на отделни подходи 
и на по-скоро специфичен опит в държавите членки да се развият доказали се и 
ориентирани към успех подходи, както и да се постигне подпомагането им от страна на 
Съюза. 

 
2.7 Вярно е, че приемащите държави и предприятия отчасти вече предлагат доста 

ефективни подпомагащи мерки, които обаче са съсредоточени преди всичко върху 
аспекти, свързани с работното място. Само в редки случаи те се придружават от 
концепции за цялостна „култура на гостоприемство“. В рамките на „Твоята първа 
работа с EURES“ се насърчават програми за интеграция на млади работници, 
организирани от работодателите (езикови курсове и обучение за интегриране с 
административна помощ, подкрепа за преместването в друга страна). Все още в много 
голяма степен липсват подходящи стратегии, структури, методи и опит, за да се помага 
на тези млади хора при интегрирането им в обществото и културата на приемащата 
страна с ефективна подкрепа, насърчаване, но също и с изисквания. 

 
2.8 Тези подходи и мерки следва целенасочено да се поставят на междупоколенчески и 

междукултурни основи. Те могат да дадат много съществен принос за интеграцията и 
за упражняването на гражданството на ЕС в приемащата държава. Натрупаните чрез 
опит знания на по-старото поколение трябва да се използват възможно най-широко. 
Преди всичко вече успешно интегрираните мигранти от различни страни на произход 
могат чрез разнообразието на своите културни корени да допринесат с новаторски 
елементи на взаимна подкрепа и диференцирани форми на солидарност. 

 
2.9 Неуспешната им обществена интеграция, както и недостатъчното признаване на 

тяхната идентичност и на техните потребности биха могли да доведат до много остри 
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проблеми за младежите, но също и за приемащото общество. Разочарованите надежди 
и повторното поставяне под съмнение на перспективите често водят до загуба на 
първоначално положителната нагласа към приемащата държава и могат дори да 
прераснат в агресивни, радикални позиции и форми на поведение. 

 
2.10 Затова до тези млади хора трябва да достигне посланието „За нас вие сте ценни, добре 

дошли сте и ние ще ви помагаме“, а не да се създава у тях впечатлението, 
че представляват проблем и пречат. Не на последно място трябва да се предотврати 
развитие, при което компетентните и мотивирани млади хора – фрустрирани – 
се изнасят в трети страни и по този начин Европейският съюз се лишава от тях. 

 
3. Предизвикателства и трудности пред младите хора в чужда страна 
 
3.1 Независимо че вече има качествени системи на Европейския съюз за предоставяне на 

съвети и подкрепа на младите хора при търсенето на работа в рамките на ЕС – 
например „Младежта в движение“, EURES, европейския портал за трудова мобилност 
и др., и че приемащите държави са разработили многобройни мерки в тази област, 
програмите са фокусирани предимно, ако не и единствено, върху аспекти, свързани с 
пазара на труда, или пък се отнасят до работното място. Останалите многообразни 
житейски сфери, трудности и специфични потребности на младите хора остават най-
често извън полезрението или пък за тях не се предлагат или се предлагат само 
недостатъчни възможности за подкрепа. 
 

3.2 Съществена трудност за новодошлите в приемащата страна е обстоятелството че те 
отначало не са запознати с публичните структури и процеси и не разбират или 
недостатъчно добре разбират социалните практики и обществената култура. Наред с 
обикновено все още недостатъчните им езикови познания това много силно затруднява 
достъпа им до права и до публични услуги и крие опасност от необлагодетелствана 
икономическа и социална ситуация, особено извън професионалния живот. 

 
3.3 Трудности в ежедневието може да има например при жилищното настаняване, достъпа 

до общи и специфични услуги, например в здравната и социалната област, както и по 
отношение на широк спектър други жизнени потребности, включително прекарването 
на свободното време и упражняването на правото на вероизповедание. 
Подобни трудности засягат всички работници, които пребивават в държава, различна 
от държавата им на произход. 

 
3.4 При недостатъчни или затруднени възможности за обществено участие съществува 

опасност от изолация. Това започва още от съвсем ежедневни ситуации и стига до 
отхвърляне, дискриминация и социална дистанцираност и може да има значителни 
психически последици, стигащи дори до изпадане в социална и емоционална самота. 
За тези млади хора това е особено тежко, тъй като те не могат да потърсят подкрепа от 
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досегашните си мрежи от връзки като родното семейство, обичайния приятелски кръг 
или първоначалната група връстници. 

 
3.5 Затова един от важните пътища към успешна социална интеграция в приемащото 

общество се състои в ефективното приобщаване към обществения живот чрез участие в 
социални, политически, културни, спортни дейности, а също и чрез упражняване на 
вероизповедание – например в клубове, дружества, асоциации, партии и синдикати. 
Често обаче съществуват различни пречки пред безпроблемното участие на 
чуждестранни младежи, а освен това в много случаи няма кой да ги посвети, окуражи и 
въведе в такива дейности. Това лесно може да доведе до нематериалното обедняване на 
младите мигранти със също толкова опустошителни последици. 

 
3.6 Във връзка с това ЕИСК смята, че е абсолютно необходимо да се укрепи мрежата 

EURES. Засега тя все още показва недостатъци не само при установяване на 
предлагането и търсенето, но и по отношение на профила на подкрепата за включване и 
интеграция. Последният аспект придобива все по-голямо значение след 
неотдавнашното разширяване на мрежата EURES, която вече включва и стажовете и 
чиракуването, тъй като може да се очаква, че в процесите на европейската мобилност 
ще се включват все по-млади хора. 

 
3.7 Сътрудничеството между приемащата държава и държавата на произход може да даде 

съществен принос за разработването на програмите за интегриране, които – с помощта 
на цялостен поход и на създаването на междукултурни мрежи, които по-лесно достигат 
до младите трудови имигранти – дават възможност за „съзнателна миграция“. 

 
4. Важни области за закриляща, насърчаваща подкрепа на млади трудови мигранти 
 
4.1 Извън свързаната с работното място среда за младите трудови мигранти е много 

полезно да получат подкрепа в нуждата си от включване в мрежи от връзки. Това може 
да стане посредством структурирана комуникация или организиране на местни или 
регионални прояви, чрез които се инициират или стимулират обменът на опит, 
взаимното осведомяване за права и задължения, трудности и слабости, възможности за 
намиране на решения и др. Социалните медии имат важна функция в изграждането на 
мрежи от връзки. 

 
4.2 Тъй като младите трудови мигранти в много голямата си част са силно мотивирани и 

готови да работят, би трябвало да им се представи широка палитра от лесни за 
осъществяване възможности и начини, за да могат да формулират, разработват и 
изпълняват и собствени предприемачески проекти. В този процес те биха могли да 
бъдат подпомагани от опитни по-възрастни лица, по-специално по въпроси на 
пазарните възможности, техническите и административните условия, финансирането, 
подбора на персонал и др. в социално-икономическия контекст на приемащата 
държава. 
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4.3 Тематиката, свързана с извънпрофесионалното участие и интегриране на млади 

чуждестранни работници, е много разнообразна и важна, но силно пренебрегвана 
област, що се отнася до мерките за подкрепа и подпомагане. Не е достатъчно младите 
хора чрез курсове да придобият основни езикови умения на езика на приемащата 
страна и да овладеят професионалния език на работното място. 

 
4.4 За да могат те да се справят в новата среда, да удовлетворяват личните си потребности 

и активно да се включват в живота на обществото, е нужно много повече от това. 
Необходими са по-специално солидна информация, подходящо насочване, практическа 
връзка на езиковите умения с широка гама от конкретни житейски ситуации, както и 
устойчива и надеждна лична подкрепа при неудачи и разочарования. 

 
4.5 Съветите и подкрепата са решаващи например при търсенето на жилище, при 

конфликти в съседското обкръжение, при общата организация на ежедневието, при 
финансови и данъчни въпроси, при желание за продължаване на образованието, при 
възможности за социални, културни, вероизповедни или спортни дейности, при други 
занимания през свободното време, както и при упражняването на граждански права и 
при политическа ангажираност. Във всички такива случаи изключително ценна помощ 
могат да окажат както други чуждестранни младежи, сънародници с по-дълъг опит в 
приемащата държава, така и по-възрастни хора в приемащата държава, които са готови 
да предложат подкрепа на лична основа. 

 
4.6 При разработването на мерки за подкрепа и съвети е необходимо да се прави 

разграничение между решаването на много различни предизвикателства и потребности. 
На първо време става въпрос най-вече за начални трудности от по-скоро правен, 
материален или технически характер, които могат да бъдат решени относително лесно 
с подходяща помощ. Много по-сложно е обаче да се преодолеят препятствията в 
процеса на социална интеграция, което може да изисква дългосрочно и надеждно 
съдействие. 

 
4.7 В сложни ситуации на вземане на решения или на конфликти може да бъде много 

важно младите имигранти да се свържат с лица за контакт – било то „настойници“ или 
„ментори“, а също и с консултанти по програмата EURES, към които могат да се 
обърнат за съвет и да изградят отношение на доверие. От решаващо значение е тези 
лица да притежават, от една страна, междукултурен опит, а оттам и необходимото 
разбиране, и, от друга страна, да могат да комуникират ефикасно и да са в състояние да 
оказват помощ за самопомощ. 

 
5. Институции и заинтересовани страни, които да предлагат мерки за подпомагане 
 
5.1 Висока отговорност без съмнение имат социалните партньори, както и самите 

предприятия, които наемат на работа млади хора от други държави – членки на ЕС. 
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Те могат освен това да предложат съвети и конкретна подкрепа в 
извънпрофесионалната област, като мотивират най-вече по-възрастните работници да 
бъдат на разположение на младите трудови мигранти като помагащи им и съветващи ги 
„ментори“ или „настойници“ в предприятието, но да ги подкрепят също и особено 
извън работната среда. Фактът, че в малките и средните предприятия това е 
невъзможно без финансиране, представлява особено голямо предизвикателство, за 
което трябва да бъдат намерени решения, като например включването на подобни 
дейности в програмите, финансирани в рамките на „Твоята първа работа с EURES“. 

 
5.2 Организациите на гражданското общество традиционно се занимават предимно с 

трудностите на хората извън професионалната среда и създават възможности за по-
добра социална интеграция, както и за по-силно сближаване в обществото. 
Чрез предлагане на разнообразни възможности, най-вече за социални, културни, 
спортни и други дейности в свободното време, конкретно насочени към специфичните 
трудности и нужди на младите трудови мигранти, те следва да включат тази важна и 
решаваща за бъдещето група на още по-централно място в цялостната конструкция на 
своите дейности. 

 
5.3 Както в контекста на работното място, така и в извънпрофесионалната област много 

благоприятно въздействие може да окаже установяването на контакти между опитни 
по-възрастни хора и младите мигранти. Особено ценни са знанията и способността за 
преценка на по-възрастните хора, които са готови да споделят опита си с младежите. 
Такъв контакт не само води до адекватни решения на трудностите, но също така е 
важна форма на диалог, който стимулира социалното сближаване. Това е много 
полезно за всички заинтересовани страни. Ако партньорите в диалога същевременно 
притежават и широкоспектърен културен контекст, в резултат се стига до важен опит в 
едно отворено, многоизмерно общество, което предоставя достъп и възможности за 
участие на всички. 

 
5.4 Въпреки всички вече съществуващи програми за помощ и финансиране, един от 

най-решаващите фактори за успех на мерките е на равнището на личните отношения. 
Личният опит, непосредственото общуване, индивидуалната ангажираност, доверието в 
способността на другия, съвместните преживявания са катализаторите на 
многообещаващото приобщаване към един нов професионален свят и най-вече към 
едно различно общество. Осигуряването на такава индивидуална лична помощ 
посредством преки междучовешки контакти е важна задача, която може да се 
изпълнява най-вече чрез структурирано организиране на доброволен ангажимент. 
Коя институция или кои лица биха могли или би трябвало да изпълнят такава задача, 
зависи от съответната култура на приемащата държава. 

 
5.5 Важно е нито на национално, нито на европейско равнище да не се правят опити за 

търсене на единни решения. Става дума за човешки потребности и трудности, които не 
подлежат на твърдо стандартизиране, а изискват разнообразни, гъвкави и винаги нови 
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отговори в зависимост от произхода на заинтересованите, от местните условия и 
съответната лична ситуация. 

 
5.6 Много успешна форма на персонална помощ се предоставя например чрез така 

наречените "Senior Expert Services"1. При нея вече пенсионирани лица доброволно 
предоставят на по-младите своите професионални знания и опита си от много различни 
области на трудовия живот-. Предаването на експертни знания и личният ангажимент 
на по-възрастните изключително силно стимулират взаимното разбирателство, 
сътрудничеството и взаимното уважение между поколенията, а това много съществено 
допринася за социалното сближаване в обществото. 

 
5.7 За да имат стратегиите изгледи за успех, е важно предлаганите възможности и 

успешните практики да бъдат систематично документирани, оценявани въз основа на 
доказателства, принципно координирани и да се популяризират чрез целенасочена 
информация. Тясното сътрудничество между всички заинтересовани страни и 
отговорни организационни звена, както и постоянното включване на организации на 
всички заинтересовани и засегнати е абсолютно необходимо, за да се постигне успех. 
Целта трябва да бъде по-специално правилно да се обхванат специфичните 
потребности и трудности на младите трудови мигранти, целенасочено да се 
разработват стратегии и мерки, ресурсите да се използват по подходящ начин и да се 
осигури контрол на резултатите. Необходимо е младите трудови мигранти да могат да 
имат активно участие във вземането на всички решения, както и в оценките. 

 
6. Констатации и възможни мерки от страна на Европейската комисия 
 
6.1 В мобилността на младите работници се проявява една от основните свободи на 

Европейския съюз. Младежите използват предоставящите им се чрез трудовата 
миграция възможности. По този начин могат значително да бъдат смекчени проблеми 
на пазара на труда както в държавите на произход, такта и в приемащите държави. 
Специфичната ситуация на младите мигранти от ЕС, които работят в друга държава – 
членка на ЕС и представляват много важен елемент на бъдещето на Европа, трябва да 
бъде по-точно документирана, анализирана и разбрана. 

 
6.2 По-специално следва да се обърне повече внимание на извънпрофесионалната 

интеграция на младите хора от други държави – членки на ЕС в обществото на 
приемащата страна, в която са намерили работа, тъй като тази интеграция е свързана 
със значителни предизвикателства и трудности. Във връзка с това Европейската 
комисия трябва да работи на равнище всички държави членки за по-широко 
осведомяване и документиране и за насърчаване на обмена на опит и на диалога. 

 

                                                      
1

   http://www.ses-bonn.de/. 
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6.3 В съответствие с това Европейската комисия следва да бъде призована, посредством 
съответни действия да състави документация на добри практики за премахване на 
специфичните трудности на младите трудови мигранти при общественото приобщаване 
и участие в приемащата държава. В този процес следва да се отделя голямо внимание 
на междукултурните и междупоколенчески концепции за действие в подкрепа на тези 
чуждестранни младежи от ЕС в техните усилия за ефективно обществено приобщаване 
и участие като важни елементи на една „култура на гостоприемство“. 

 
6.4 Европейската комисия би трябвало да препоръча на държавите членки творчески да 

„подражават“ на тези практики. Освен това държавите членки трябва да бъдат 
приканени от своя страна да съобщават на Европейската комисия за изпитани и 
новаторски концепции, програми и конкретни мерки – на публични и частни 
институции — за улеснение и в подкрепа на социалната интеграция на млади 
работници от други държави членки, за да се задълбочи обменът на опит във връзка с 
различните предложения и възможности в тази област. 

 
6.5 На базата на тази европейска документация Европейската комисия би следвало да 

анализира къде евентуално съществува нужда от още действия и как тя да бъде 
задоволена. Комисията трябва да разработи и концепция за това как определящите 
елементи на изпитаните и новаторски практики могат да бъдат приложени в 
съществуващите програми, платформи, фондове и инициативи на Съюза и да бъдат 
подпомагани от тях. 

 
6.6 При обсъждането на концепцията Европейската комисия би трябвало да следи, самите 

млади хора да имат определящо участие чрез своите организации на гражданското 
общество, за да се гарантира, че техните нужди и трудности могат да бъдат адекватно 
обхванати, разбрани и че в крайна сметка ще им се отговори с целенасочени 
предложения. 

 
Брюксел, 30 април 2014 г. 
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