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                                         Изпълнително резюме 
 
Контекс, цели и методология  
 
Икономическото и социално значение на сектора на здравеопазването и медицинска 
помощ в Европейския Съюз (ЕС) е все по-голямо. Заетостта в сектора на 
здравеопазването и медицинска помощ се повиши, като през 2009 година достигна, 
средно, дял от 10% от заетостта сред страните на OИСР (Oрганизацията на Икономическо 
Сътрудничество и Развитие). Демографските промени, свързани със засиленото 
остаряване на населението и намаляващото възрастно активно население представлява 
предизвикателство, което зависи от финансирането и набирането на работната сила в 
този сектор. Нарастващото търсене на персонал и помощен персонал, липсата на 
персонал, разликата в заплатите и условията на труд доведоха до повишаване на 
мобилността на работната сила в рамките на сектора отвъд националните граници. 
Присъединяването на новите държави членки (НДЧ) през 2004г. (Чешка Република, 
Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия – ЕС8) и 2007г. (България и 
Румъния – ЕС2) допринесе за последващо увеличаване на потенциала за миграция. 
Натискът върху бюджетите на здравеопазването се засили щом правителствата са 
приложили мерки за икономии, като реакция на финансовата криза от 2007г./2008г. и 
сегашната криза на публичния дълг в Европа. Нарастващата степен приватизация и 
търговия представляват допълнителни предизвикателства.  
 
Това проучване ще се съсредоточи върху три главни категории: лекари (служители с 
висше образование), медицински асистенти (квалифицирани служители) и медицински 
персонал (квалифициран, полуквалифициран и неквалифициран). Всяка една от тези 
групи се характеризира с различна динамика. Проучването ще включва болниците, 
предоставянето на здравни грижи в домашни условия или у дома в рамките на публичния 
сектор, както и в търгоския и нетърговски сектор.  
 
Този доклад има за цел:  
  да подчертае законовата и квалификационна рамка на ЕС във връзка с 
трансграничната мобилност; 
  да идентифицира модели миграция между страните;  
  да проучва факторите за привличане и отхвърляне, стимулиращи миграцията;  
  да анализира ролята на синдикатите (С) в този процес; 
  да идентифицира ключовите предизвикателства и да представя препоръки.  
 
Проучването включва три елемента. Първо, ще бъдат представени данните на проучване, 
осъществено сред синдикатите, присъединени към Европейската Федерация на 
Синдикатите от Публичните Служби (EPSU). Второ, ще бъдат представени първични 
данни, поети от преки интервюта, проведени в следните страни: Белгия, Германия, 
Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното Кралство. Шест 
страни бяха избрани да послужат за проучване на случай (Германия, Италия, Полша, 
Румъния, Швеция и Обединеното Кралство). Тези страни бяха избрани, като се има 
предвид перспективата за включване както на произходните страни, така и на приемащите 
страни за служителите имигранти, което общо би отговаряло на старите държави членки 
на ЕС и на новите държави членки (НДЧ). Трето, отчетът се основава на второстепенни 
дани от доклади, академична литература и бази данни.  
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Законна и институционна рамка  
 
Законодателството на ЕС установява широка законодателна рамка, позволяваща 
свободното движение на служителите във всички държави членки. От 2011г. бе 
гарантирана и пълната свобода на движение на за служителите от държавите, 
присъединили се през май 2004г. Все пак, болшинството държави членки още 
продължават да ограничават достъпа на румънските и българските работници. За 
служителите, наети на работа в държава членка, но които са командировкани за ограничен 
период от време в друга държава членка, с условието да се запази работното място в 
произходната им страна, се прилагат специални правила. Подобно командироване на 
служители представлява разпространена практика в сектора на здравеопазването. Тази 
практика представлява възможен проблем ако тези служители са командировани от 
държава членка с ниски заплати, например, в държава членка с по-високи заплати.  
 
C изключение на случая когато този въпрос е регламентиран, по този начин 
командированите служители могат да бъдат използвани за намаляване на заплатите в 
приемащите ги страни. Законодателството на ЕС предвижда няколко защитни мерки за 
мигрантите, идващи от страните, които не са членки на Европейския Съюз. Въпреки това, 
остава държавите членки да регламентират миграцията извън Европейския Съюз, въз 
основа на националното законодателство. Хартата на основните права на Европейския 
Съюз (декември 2009г.) предлага на гражданите от трети страни редица права и се 
основава на принципа, че “всеки работник има право на условия на труд, които опазват 
неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му”.  
 
Мобилността на медицинския персонал е осигурена посредством Директивата относно 
признаването на професионалните квалификации (ЕК, 2005), която установява правилата 
за взаимно признаване на професионалните квалификации между държавите членки. 
Директивата регламентира автоматичното признаване на квалификациите въз основа на 
поредица от минимални условия за обучение за седем секторни професии. Новите 
законодателни предвиждани бяха оповестени през декември 2011г.  
 
Те включват: въвеждане на Европейска Професионална Карта: по-добър достъп до 
информации за признаване на професионалните квалификации; актуализиране на 
минималните образователни изисквания; въвеждане на предупредителен механизъм за 
професионалистите в здравната област, възползващи се от автоматично признаване; 
въвеждане на съвместни обучаващи и тестващи кадри и съвместно учение за оценяване 
на регламентираните професии. Освен това, трябва да се отбележи факта, че 
многобройни държави членки имат специфични регламентации, отнасящи се до 
изисквания за вписване в специализирани органи, желаещи професионалистите в 
здравната област да докажат, че са способни да практикуват професията, в техните 
знания са актуални.  

 
 
Констатации  
 
Moдели мобилност  
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  Емигрирането от новите държави членки (НДЧ) към европейските държави с 
напреднали икономики трябва да се възприеме в контекста на мащабен и общ 
емиграционен процес от тяхното присъединяване към ЕС през 2004г. и 2007г. В тази обща 
картина, значителна емиграция се установи в случая на медицинския персонал от НДЧ. 
Във всички случаи, Германия и ОК бяха най-предпочитаните дестинации. За другите 
дестинации, изборът бе свързан с езика и/или близостта. В общи линии, мобилността и 
емигрирането достигнаха най-високи нива в случая на лекарите и най-ниски в случая на 
помощния персонал.  
  Положението, свързано с мобилността на медицинския персонал е сложно и 
двусмислено, предполагайки различни модели мобилност – публичен към частен, селски 
към градски, емиграция към движеща циркулярна миграция.  
  Всички страни НДЧ докладваха ниско и много нико ниво имиграция, който да 
замени масовото изселване на лекарите и медицинските асистенти. Влизащите в страната 
имигранти бяха главно граждани от страните в ход на развитие или съседни страни, които 
не са членки на ЕС, служители с относително ниски заплати.  
  Северните страни (и Холандия) докладваха ниски и незначителни нива на 
емиграцията. Има значително продължаване на мобилността на медицинския персонал 
между северните страни (Дания, Норвегия и Швеция) c модела преди 2004г. Изключение е 
Финландия, където бяха докладвани високи нива емиграция и имиграция на лекарите и 
медицинските асистенти.  
  ОК регистрира значително прекратяване на имиграционния модел на 
медицинския персонал. Установи се значително намаляване на имигрирането като цяло и 
ясна промяна от граждани на страни, които не са членки на ЕС до граждани на страни, 
членки на ЕС.  
  Въпросникът не беше много полезен в определенянето на моделите миграция на 
лекарския персонал. Въпреки всичко това има академична литература, която посочва 
тенденция за растеж на циркулярната миграция между НДЧ и съседните страни с по-
високи доходи; от Полша към Германия, Словакия към Австрия и Румъния/България към 
Италия.  
  В рамките на общите миграционни модели, по-подробна и ясна картина може да 
се установи и по отношение на уменията и заетостта в частния сектор. Най-високите нива 
емиграция се установяват при лекарите специалисти и асистентите в областта на 
анестезиологията, рентгенологията, акушерството, гинекологията, интензивна терапия и 
психиатрия.  
  Отговорите на въпросника посочиха, че моделите на продължителността на 
пребиваването (временно, постоянно, циркулярно) бяха много смесени, докато ясни данни 
не са налични.  
 
Фактури, стимулиращи или възпрепятстващи миграцията на работната сила в 
областта на здравеопазването 
 
  Ниските заплати бяха най-често изразената във въпросниците причина за 
емиграцията на медицинския персонал въобще и от НДЧ в частност.  
  Несигурните условия на труд представляват втората най-представена причина за 
миграция, в НДЧ особено. НДЧ са сред последните от гледна точка на общите разходи за 
здравеопазване на глава от населението и общите разходи за здравеопазването и 
процент от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Малките разходи и недостатъчните 
инвестиции бяха засилени от хаотичния процес на приватизация и преструктуриране, 
довел до деморализацията и влошаването на условията на труд в НДЧ.  
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  Има доказателства, че и лекарите и медицинските асистенти от страните с по-
високи доходи се движат между страните за да се възползват от по-добрите трудови 
пазари от гледна точка на заплатите. Също така, по-добрите условия на труд и/или 
равновесието труд – частен живот бяха представени за важни.  
  Работодателите, агенциите по заетостта и личната инициатива бяха изброени 
като критерии с еднакво значение в посредничеството и улесняването на миграцията. Не 
бяха идентифицирани ясни модели агенти за набиране. Не бяха намерени примери за 
систематични стратегии за набиране в широк мащаб, които да бъдат представени в 
миграционния процес на лекарския персонал от страните в ход на развитие към развитите 
страни (c изключение на ОК).  
  Факторите, които специфично и често бяха представени като препятствия по пътя 
на мобилността на лекарския персонал бяха непознаването на езика и непризнаването на 
компетентностите. Непознаването на специфичния професионален език бе валидно 
особено в случая на медицинските асистенти, а необходимостта от добро владеене и 
говорене на езика на приемащата страна бе препятствие в наемането на работа. 
Възможността лекарите да владеят езика бе по-гояма, докато в случая на помощния 
персонал това бе по-маловажно.  
  Досега няма еднообразно приемане на професионалните квалификации в 
Европейския Съюз.  
 
Отговорите на въпросника изтъкнаха факта, че разликата в заплащането и условията на 
труд, както между НДЧ и старите държави членки на ЕС, така и между държавите с 
напреднали икономии, могат да бъдат окачествени за мотиви на миграцията и 
трансграничната мобилност в ЕС. Все пак, тази мобилност е усложнена от миграцията 
вътре в границата на страната, от селските райони към градските и от публичния сектор в 
частния. Липсата на работна сила в сектора на здравеопазването, особено в областта на 
медицинската помощ, e определена от възприетата липса на атрактивност на тази 
кариера за младите хора.  
 
Секторът на предоставяне на здравни грижи 
  
  Остаряващите населения, демографските промени и променящите се модели на 
работа и семейство в Европа означават, че трудовият пазар в сектора на предоставяне на 
здравни грижи е един от най-динамичните в ЕС, а неговото разширяване ще продължава и 
в бъдеще. Търсенето на дългосрочни грижи не съответства на достатъчна оферта 
персонал, който да оказва тези грижи. Характеризиращ се с ниски заплати сектор това е 
възприето като пречка в създаването на адекватна оферта служители.  

  Въпреки че този аспект е променлив в различни страни на ЕС има значителна и 

нарастваща зависимост спрямо работната сила на мигрантите в този сектор. Оценява се, 
че работниците от НДЧ представляват все по-голям процент от работната сила; 7% от 
служителите на ЕС8 са наети на работа в сектора на предоставяне на грижи в ОК; в 
Германия, 19% от работещите в сектора на грижите за възрастни хора не са родени в ОК; 
а в Норвегия 7,4% от работещите в медицинската помощ са служители мигранти.  
  В Австрия, предоставената от мигрантите медицинска помощ в домашни 
условия, както за възрастни хора, така и за хората с увреждания, бе тема на значителни 
реформи. През 2006г., правителството установи нова професия в областта на 
медицинската помощ: “личният асистент”. Ползите от регламентациите са смесени. Това 
включва няколко въпроса на социални грижи, но други ползи са свързани с 
местожителството в Австрия.  
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  В Италия, лицата имигранти, предоставящи грижи попълват търсенето в 
областта на грижите за възрастни хора и за лицата с увреждания, като са наети на работа 
в домашни условия или за часове. Законът Боси-Фини от 2002г. регламентира 
предоставеният у дома труд и предоставянето на грижи. Положени бяха усилия за 
интеграция на лицата, предоставящи грижи посредством обучение и курсове за изучаване 
на езика, но с променлив успех.  
  Има редица специфични трудности за синдикатите в организирането на лицата, 
предоставящи грижи, сред които: специфично естество от гледна точка на вида положен 
труд; изолиране в дома; неясен законен статут на мнозина лица имигранти, предоставящи 
грижи; раздробено обслужване между частния, публичния и благотворителен сектор; и 
статута на мнозина лица, предоставящи грижи, развиващи независима дейност.  
  Има определен брой страни (сред които, например, Германия, Италия, Холандия 
и ОК), в които синдикатите се радваха на успех в своята дейност, както с мигрантите от 
ЕС, така и с недокументираните. Сред тях са и инициативи, свързани с набирането и 
насочването, правна помощ, контакт с местните общности, борбата с ксенофобията в 
рамките на по-големия синдикат, насърчаване на минимално ниво на заплащането (в 
сравнение с минималната заплата), специални центрове за консултации и насърчаване на 
трудовите клаузи в договорите, сключени с публична власт за предотвратяване на 
процеса на дъмпинг.  
 
Роля на синдикатите 
 
  В страните, в които социалният диалог и корпоратистките споразумения бяха 
консолидирани (например, в Норвегия, Швеция и Финландия), разговорите за миграцията 
бяха включени в този процес. В страните, в които няма корпоратистки споразумения, 
дискусиите за миграция се водят с правителството или с правителствените институции 
(България, Словакия и ОК).  
  Болшинството отговарящи на въпросника докладваха факта, че не бяха 
положени особени усилия за набиране на служителите мигранти. Все пак, от проведените 
в ОК, Германия, Италия и Холандия започнаха редица инициативи, състоящи се в 
предлагането на подкрепа и консултации с работниците мигранти с цел улесняване на 
тяхната интеграция.  
  Maрбургер Бунд, синдикатът представляващ лекарите в Германия, окуражават 
лекарите мигранти да се присъединят към синдиката и предлагат услуги от типа на 
проверките на договорите; това окуражава лекарите мигранти да се присъединят към 
синдикатите в техните произходни страни. ОК разполага с една от най-подробно 
разработената стратегия за набиране и интеграция на служителите мигранти. Royal 
College of Nursing (RCN) има специален отдел за имиграция, който предлага полезни 
информации.  
  Идентифицирани бяха няколко ограничени доказателства за трансгранично 
сътрудничество, в частност в мрежата на северните страни. В ОК, полски работник бе 
подкрепен от синдиката OPZZ да работи с полските мигранти, но и от друг произход от 
НДЧ. В Германия, Maрбургер Бунд сключи съвместни споразумения със синдикати от 
Чешка Република, Холандия и Швейцария.  
  
  Норвегия подписа Кодекса за поведение на EPSU-HOSPEEM (Европейската 
Федерация на Синдикатите от Публичните Служби – Асоциация на работодателите в 
европейските болници и здравеопазване), Световен кодекс практики на Световната 
Здравна Организация (СЗО) за международното набиране на медицински персонал и 
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наемане на работа на служителите мигранти. В ОК има Кодекс практики за международно 
набиране на професионалистите в областта на здравеопазването (2004г.), издаден от 
Департамента по Здравеопазване. Във Финландия, Швеция и Холандия, Работодателите 
и синдикатите подписаха Кодекса EPSU-HOSPEEM. Участниците в анкетата от няколко 
държави не са потвърдили дали са използвали Кодекса EPSU-HOSPEEM, било в 
контекста на социалния диалог или пред министерствата или съответните регионални и 
местни власти и това поради редица причини.  
 
Ефектите от миграцията на работната сила в областта на здравеопазването 
  
  Ефектите от миграцията на работната сила в областта на здравеопазването бяха 
усетени от лицата, възползвали се от възможности за наемане, несъществуващи в 
тяхната произходна страна. Други възможни ползи включват: обучение и опит; по-добри 
възможности за повишаване; по-добри условия на труд спрямо работното време, 
почивните дни и обема труд.  
  В някои част на Европа, въпросът за заминаването на квалифицирания лекарски 
персонал се отразява и в рамките на някои ограничени специализации. Това е особено 
случая на НДЧ, въпреки че на по-ниско ниво отколкото феномена, който се проявява в 
развитите страни или в ход на развитие.  
  Въобще, емиграцията намалява броя възможни работници за здравните услуги. 
В произходните страни на мигрантите, ефектите биха могли да бъдат по-значителни в 
селските райони отколкото в градовете. Въпреки всичко това, много важно е да се 
подчертае факта, че размерът и въздействието е различен между различни НДЧ. Докато 
Румъния няма специфични професионални умения, други страни по-малко са докладвали 
това. Наличните данни показват, че броят на полските медицински асистенти, работещи 
извън границите на страната, е много малък.  
 
Източник на възмущение в произходните страни е, че подготовката и обучаването на 
медицинския персонал се финансира от публични пари, а уменията на тези работници 
след това са “изнесени” в приемащите ги страни без да се получи някаква компенсация. 
Противоположната страна е наистина така за приемащите страни, които могат да 
попълнят празните места на работната сила в областта на здравеопазването с хора, които 
бяха вербувани без да се направят инвестиции в цената за тяхното обучение и подготовка.  

 
Предизвикателства  
 
  разходите и прозрачността в признаването на трансграничните квалификации;  
  трансграничен обмен на информации между професионални институции и 
синдикати относно заплатите и договорните права и задължения за лекарите, 
медицинските асистенти и лицата, предоставящи грижи; 
  непознаването на езика 1), като препятствие за мобилността, което води до 2) 
наемане на работа под нивото на тяхната квалификация;  

  насърчаване, използване и мониторинг на Кодекса за поведение на EPSU- 

  
  HOSPEEM относно етичното транснационално наемане и задържане на персонал 
(приет през 2008г.) и на Кодекса СЗО на практиките за международно набиране на 
здравен персонал (приет през 2010), мониторинг на процедурите за набиране, използвани 
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от работодателите или от агентите за набиране и включване на черния списък на 
агенциите за подбор, спазващи принципите на етичното набиране;  
  представляването на служителите мигранти в професионални организации и 
синдикати; 
  предотвратяване на феномена на социален дъмпинг в частния сектор (търговски 
и нетърговски);  
  невидимостта и изолирането на лицата, оказващи грижи (мигранти);  
  дискриминационно поведение между работниците мигранти в страните, които не 
са членки на ЕС в сектора на здравеопазването;  
  подобряване/улесняване достъпа на недокументираните работници до правата 
на гражданство; 
  проблемите, с които се сблъскват произходните страни, както в случая на 
техните здравни системи, така и от гледна точка на заплащането и условията на наемане 
за медицинския персонал, който остава в условията, в които друг значителен брой 
медицински персонал (в специфичен регион или професия) мигрира. 
 
Освен това, екипът по проучването би предложило, че има потребност от подобряване на 
събирането и наличността на статистическите данни. Освен това, желаем да подчертаем 
предизвикателствата, с които се сблъсквахме по време на извършването на проучването, 
в контекста на прилагането на мерките за икономии в повечето европейски страни и 
последствията за служителите мигранти, които са обвинени за всякакви неща, в условията 
на разпространяването на крайната десница.  

 
Препоръки  
 
Следващите препоръки бяха разработени вследствие на идентифицираните в това 
проучване предизвикателства от екипа по проучването заедно със Секретариата EPSU.  
 
  Подобряване прозрачността на процесите и ефективността на реалното 
признаване на трансграничните квалификации, както и предоставянето на информациите  
за административните процедури за признаване на квалификациите.  
  Подготовка на лицата, предоставящи грижи и сертифициране на техните 
компетентности и квалификации, така и на тяхното сравняване на цялата територия на 
Европа, интеграция на лицата, предоставящи грижи в домашни условия в местните мрежи 
за публични услуги; както и идентификация и работа с общинските групи и 
неправителствените организации (НПО).  
  Идентификация на местата за предоставяне на информации относно заплатите и 
договорните права и задължения на лекарите, медицинските асистенти и лицата, 
предоставящи грижи; преразглеждане на досъпа до информация (език, формат); и 
анализиране дали има инициативи за създаване на пунктове за информиране-събиране 
на този тип информация.  
  Анализиране от присъединените към EPSU синдикати на възможността за         
включване на услугите за проверка на трудовите договори и/или условията на труд за 
служителите мигранти (cъс специфична професия) в гамата предоставвени от тях услуги.  
  Анализиране на възможността за сключване на взаимни споразумения за 
качеството временен синдикален член.  
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  Там, където има значителен брой неорганизирани служители мигранти, анализ на 
стратегиите за организиране, набиране и интеграция на работниците мигранти, както и 
преразглеждане на резултатите на компаниите със сходна тематика.  
            За синдикатите, подобряване подготовката на синдикалните представители 
/представителите на служителите в комитетите за предприятие и на техните знания по 
въпроси и предизвикателства, свързани с практиките за етично набиране, наемане, 
договорни въпроси, условия на труд и заплати, както и подготовка на служителите 
мигранти в сектора на здравеопазването.  
  Безплатна и адекватна помощ за служителите мигранти от работодателите и/или 
публични власти в приемащите страни за изучаване на езика, като част от 
професионалното обучение и като форма на независими курсове.  
  Продължаване от присъединените към EPSU синдикати на действията за 
изостряне на чувствителността спрямо съдържанието и потенциала на Кодекса за 
поведение на EPSU-HOSPEEM относно етичното транснационално наемане и задържане 
на персонал и мониторинг на неговото прилагане, въз основа на съвместния Доклад за 
Оценяване EPSU-HOSPEEM (2012г.).  
  Систематичен мониторинг от страна на публичните власти и служителите нa 
дейността на агенциите за набиране за подпомагане опазването на етичните практики а 
набиране и за прилагане на санкции срещу тях в случай, че се разкрият 
експлоатационните практики, в съответствие с Кодекса за поведение относно етичното 
транснационално наемане и задържане на персонал на EPSU-HOSPEEM.  
  Насърчаване от синдикатите на Конвенцията на Международата Организация на 
Труда (МОТ) относно служителите в домашни условия.  
  За присъединените към EPSU синдикати, подобряването на сътрудничеството с 
правителствата и публичните власти на всички нива за по-добра законна защита на 
условията на труд и наемане за служителите мигранти в областта на грижите, 
предоставени в домашни условия, в малки или средни предприятия или независимите 
работници (включително фалшиви независими работници), понеже обикновено, 
идентифицирането е трудно или невъзможно или тяхното включване в колективните 
договори.  
  Включване на социалните / трудови клаузи относно заплащането, така както е 
предвидено и в колективните договори или в законодателството и други условия на труд и 
заплащане в публичните договори за частните изпълнители (търговски и нетърговски), в 
контекста на публичните процедури в подкрепа на приципа „Равно заплащане при равен 
труд” в дадена страна.  
  За ЕС, поощряването и упражняването на натиск върху националните 
правителства да инвестират в областта на здравеопазването за подобряване на трайното 
финансиране нa здравните системи, качеството на здравните услуги, привлекателността 
на професиите в областта на здравеопазването и на условията на труд на медицинските 
служители, които не мигрират / остават. 
  Преразглеждане на всякакви споразумения за компенсация, съществуващи 
между произходните и приемащите страни и разработването на компенсационни 
механизми / договори, c участието на сдруженията на работодателите, институциите, 
управляващи здравните системи (социални осигуровки или национални здравни услуги), 
компетентните национални министерства и там където се налага, институциите на ЕС.  
  Насърчаване на равното третиране на медицинския персонал в страните, които 
не са членки на ЕС, например, посредством правото за гласуване в местните избори в 
приемащата страна след четири години престой (в съответствие с практиката в 
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болшинството страни членки на ЕС) и улесняване достъпа до натурализация/гражданство 
в страната домакин.  
  Предлагане на подкрепа или присъединяване към важни организации, 
насърчаващи действия в борбата против расизма и ксенофобията и разработване на 
материали, изразяващи стойността на служителите мигранти, особено в социалните и 
здравните услуги и борба с митовете за миграция.  


