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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. счита, че с цел постигане на дългосрочни и устойчиви решения настоящата свързана 

с миграцията ситуация може да бъде разглеждана единствено в контекста на 

европейски холистичен подход, който следва да бъде част от цялостен преглед на 

миграцията в рамките на програмата за 2030 г.; поради това подчертава 

необходимостта държавите членки да засилят сътрудничеството в областта на 

управлението на миграционните потоци; приветства инициативата за лансиране на 

нова Европейска програма за миграция, която трябва да бъде основана на права, 

оформена от Европейския парламент, Комисията и Европейския съвет, с прякото 

участие на съответните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения, 

при консултация с гражданското общество, в това число организациите на 

мигранти, и да се основава на солидарността и отговорността сред държавите 

членки; подчертава, че тази програма трябва да включва замяната на Регламента от 

Дъблин с централизирана европейска система в областта на убежището, която да 

взема предвид предпочитанията на търсещите убежище и бежанците, като прави 

възможно създаването на пространство на сигурност, свобода и правосъдие, 

хармонизирането на процедурите за предоставяне на убежище и гарантирането на 

ефективен контрол на общите външни граници; подчертава необходимостта от 

обвързваща и постоянна система за преместване на търсещите убежище лица, 

ползващи се с международна закрила; 

2. осъжда факта, че Комисията трябваше да чака до безпрецедентната хуманитарна 

криза, което беше последвано от силна реакция на протест и солидарност от страна 

на гражданското общество, преди да преосмисли своите неуспешни политики в 

областта на миграцията с цялостен подход, който включва развитие, 

сътрудничество и спазване на принципа на съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието; 

3. настоява за незабавно подобряване на ужасните условия на живот за милиони хора, 

които живеят в бежански лагери, особено в Турция, Йордания и Ливан; призовава 

ЕС и държавите членки да подобрят своите механизми за хуманитарна помощ и 

подкрепа за съседните страни на зони на конфликт, които приемат най-големия 

брой бежанци; приветства ангажимента на Комисията да увеличи финансовата си 

подкрепа за тези страни и призовава държавите членки да се придържат към своите 

ангажименти; припомня, че основните причини за миграцията трябва да бъде 

ефективно преодоляни, като се реагира по отношение на глобалните неравенства, 

нарушаването на правата на човека, бедността, безработицата, държавната 

нестабилност и изменението на климата, и във връзка с това подчертава, че е от 

първостепенно значение да се работи за мирно уреждане на въоръжени конфликти; 

отбелязва срещата на високо равнище относно миграцията, състояла се на 11-12 

ноември 2015 г. във Валета, която предостави възможност за интегриран подход за 

справяне с първопричините на принудителната миграция; 

4. счита, че европейската миграционна политика следва да прави разграничение 
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между „бежанци“ и „икономически мигранти“; подчертава, че различни подходи 

следва да бъдат приложени към тези две категории мигранти; 

5. подчертава, че мъже, жени и деца, засегнати от настоящата криза, бягат от 

религиозни или политически преследвания, война, диктаторски режими, 

потисничество, изтезания, обезглавяване и др., както и че техните права като 

човешки същества не подлежат на договаряне; отбелязва, че по-голямата част от тях 

са обхванати от Женевската конвенция за бежанците от 1951 г., която е 

ратифицирана от всички 28 държави членки; призовава ЕС да наложи санкции 

срещу държавите, които нарушават тези права, като по този начин нарушават едно 

от основните условия на членството си в ЕС; 

6. призовава Комисията и Съвета да поканят САЩ, като част от трансатлантическото 

сътрудничество в областта на политиката на развитие, за да работят при нас, за да се 

противодейства на тенденцията на миграцията чрез засилване на сътрудничеството 

за развитие в Африка и в Близкия изток и чрез ефективна помощ за милионите хора, 

които живеят в бежански лагери; 

7. настоява, че комплексният характер на връзката между развитието и миграцията 

трябва да бъде по-добре интегриран, така че политиките на ЕС, насочени към 

управление на миграцията в ЕС, да станат съвместими с тези, които целят 

намаляване на бедността в развиващия се свят и да се смекчат някои от причините 

за принудителната миграция, например чрез максимално увеличаване на 

въздействието на паричните преводи върху развитието, като се намалят разходите 

по тях; изтъква необходимостта да се работи ефективно с трети държави, за да се 

установят причините, които водят до тези миграционни потоци, вместо 

съсредоточаване само върху последиците от тях; припомня, че емиграцията 

нараства паралелно с икономическото развитие, докато държавите постигнат статут 

на държави с по-висок среден доход (около 7000-8000 щатски долара на глава от 

населението), като след това започва да намалява; подчертава, следователно, че за 

постигането на дългосрочно, устойчиво решение, сътрудничеството и управлението 

на миграционните потоци трябва да бъдат засилени; признава, че устойчивото 

икономическо развитие и изграждането на държава, основана на демократични, 

стабилни и прозрачни институции, допринасят силно за борбата срещу 

първопричините за принудителната миграция; призовава ЕС и всички 

международни заинтересовани страни да засилят сътрудничеството за развитие и 

инструментите за постоянен политически диалог;  

8. изразява загриженост във връзка с опитите за отклоняване на помощта за развитие 

към справяне с въпросите на миграцията, които не са свързани с развитие; отхвърля 

факта, че разходи за подкрепа за бежанци в страните донори може вече да се 

отчитат като официална помощ за развитие; отхвърля плановете за използване и 

обвързване на помощта за развитие с условието за упражняване на повече контрол 

по границите или контрол на споразуменията за обратно приемане на лица от трети 

държави; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да увеличат 

финансирането и средствата на разположение за реагиране при хуманитарни кризи; 

призовава за дългосрочен план, който включва мерки, насочени към засилване на 

ролята на агенциите на ООН; приветства създаването на регионалния доверителен 

фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и извънредния доверителен фонд на ЕС за 
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Африка – ефективен инструмент за борба с дестабилизацията, насилственото 

разселване и незаконната миграция; призовава Комисията да повиши прозрачността 

на извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка; насърчава държавите членки да 

дадат своя принос за доверителния фонд и подчертава, че наблюдението и оценката 

на проектите и програмите, които са финансирани, ще бъде от съществено значение, 

за да се гарантира, че фондът изпълнява целта си, а именно подпомагане на 

нуждаещите се, а не финансиране на правителства, отговорни за нарушения на 

правата на човека; 

9.  настоятелно призовава ЕС, Африканския съюз и ООН за засилване на 

международното сътрудничество в областта на миграцията с цел да се създадат 

канали за законна миграция и призовава Комисията и държавите членки да увеличат 

максимално положителния принос на миграцията и мобилността на хората за 

глобалното развитие, както се отчита за първи път в програмата за развитие за 

периода след 2015 г. и предложените цели за устойчиво развитие и техните 

свързани с миграцията цели; настоятелно призовава държавите членки да улеснят 

интегрирането на имигрантите, чието активно участие в обществото допринася за 

насърчаването на социалното и икономическото развитие и културното 

многообразие на Съюза; насърчава органите на ЕС и на държавите членки към 

подобряване на признаването на академичните и професионалните квалификации на 

мигрантите с цел по-бърза и по-добра интеграция на пазара на труда; 

10. припомня, че правото на напускане на която и да е държава, включително 

собствената, е залегнало в член 13 от Всеобщата декларация на ООН за правата на 

човека; изтъква, че въпреки че това е свобода и основно право, което следва да бъде 

от полза за всички, само гражданите на северното полукълбо и най-богатите 

граждани на южното полукълбо наистина да могат да упражняват това право; 

подчертава необходимостта от по-добро и пълно прилагане на принципа на 

„забрана за връщане“, който, особено за лицата, търсещи убежище, е следствие от 

правото да мигрират и е залегнал в член 33 от Конвенцията за статута на бежанците 

от 1951 г., включен е в Протокола за статута на бежанците от 1967 г. и е потвърден 

в член 3 от Конвенцията от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, 

нечовешко или унизително отнасяне; 

11. подчертава, че е необходимо да се защитава, насърчава и спазва международното 

право на търсене на убежище, както е залегнало в член 14 от Всеобщата декларация 

на ООН за правата на човека, включително необходимостта от по-добро и пълно 

зачитане на принципа на „забрана за връщане“; подчертава значението на 

създаването и укрепването на центрове за информация за миграцията в страни с 

емиграция и транзитни страни, по подобие на центъра за информация и управление 

на миграцията (CIGEM) в Мали; подчертава, че липсата на законни маршрути не 

оставя друг избор на много мъже, жени и деца, освен да се обърнат към 

контрабандисти срещу изключително висока цена и опасност за живота им; 

призовава ЕС да прилага съществуващото законодателство и да създава повече 

безопасни и законни пътища за влизане и престой в ЕС; 

12. отхвърля предложенията от страна на държавите членки да се създадат центрове за 

бежанци в трети държави и да се ангажират северноафриканските страни и Турция 

в европейски операции по издирване и спасяване, с цел залавяне на бежанци и 
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връщането им на африканска и турска територия; във връзка с това призовава 

Комисията да представи на Парламента оценка за степента на съответствие на тези 

предложения с международното право в областта на убежището, както и за 

практическите и правни пречки за изпълнението на тези предложения; призовава 

процесът от Хартум да бъде заменен с процес, основаващ се на пълно зачитане на 

правата на човека и насочен към подобряване на условията на живот, с цел 

премахване на първопричините за миграцията; настоятелно призовава Комисията и 

Съвета да насочат срещата на високо равнище, която ще бъде проведена във Валета 

през ноември, към първопричините за миграцията като бедността, неравенството, 

несправедливостта, изменението на климата, корупцията, лошото управление и 

въоръжените конфликти; 

13. счита, че са от голямо значение въпросите и проблемите, срещани от жени, 

момичета и уязвими групи хора като възрастни хора, деца, хора с увреждания, хора 

от малцинствата и други в процеса на миграция в рамките на ЕС, и тяхното влияние 

върху предоставянето им на възможности и човешки права; счита, че въпросите и 

проблемите, пред които са изправени ЛГБТИ мигрантите в процеса на миграция и в 

рамките на ЕС, са също от голямо значение; призовава към включване изрично на 

измерение за ЛГБТИ лицата във всички политики, свързани с миграцията; изтъква 

жизненоважната необходимост от приобщаващо измерение в миграционните 

политики, което отчита специфичните особености на всяка уязвима група, и 

призовава то да бъде включено във всички политики, насочени към мигрантите; 

отбелязва, че законодателството на ЕС за убежището включва гениталното 

осакатяване сред критериите за работа с молби за убежище; настоява върху 

необходимостта от зачитане на човешките и индивидуалните права на най-

уязвимите сред мигрантите; 

14. призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че мигрантите имат достъп 

до права и услуги, които гарантират тяхната равнопоставеност и предотвратявате 

растежа на расизма и ксенофобията в рамките на ЕС; 

15. припомня необходимостта от зачитане на първостепенните интереси на децата и 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, що се отнася до убежището 

например, съгласно Конвенцията от 1989 г. за правата на детето и Хартата на 

основните права на Европейския съюз; изтъква необходимостта от засилване на 

системите за закрила на децата, така че децата да бъдат защитени от злоупотреби и 

експлоатация във всеки един момент, включително чрез предоставянето на основни 

услуги като медицински грижи, психологическа подкрепа, качествено образование 

и конкретни мерки за тяхното прогресивно интегриране в държавите членки; 

призовава да се отдели специално внимание на потребностите на семействата, които 

са разделени, и онези, които не са заминали, и Директива 2003/86/ЕО на Съвета да 

бъде преразгледана, за да се улесни събирането на семейството; 

16. призовава Комисията и ЕС изцяло да зачитат принципа на съгласуваност на 

политиките в интерес на развитието в миграционните политики, и по-специално при 

изпълнението на Европейската програма за миграция, като се има предвид в това 

отношение връзката между вътрешните и външните политики, а оттам и връзката 

между миграцията и политиките за развитие от една страна и настоящите политики 

за социална закрила и заетост в държавите–членки на ЕС, от друга; подчертава, 
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следователно, необходимостта от  по-систематично включване на развитието като 

измерение в миграционните политики; припомня, че някои политики на ЕС и 

ограничените усилия за борба с незаконните капиталови потоци от развиващите се 

страни допринасят косвено за нестабилност и миграционни потоци; следователно 

изисква от Комисията да представи план за действие относно съгласуваността на 

политиката; подчертава колко е важно да се гарантира политическа съгласуваност и 

координация между външната дейност на ЕС, сигурността, отбраната, търговията, 

хуманитарната помощ, миграцията и политиката на сътрудничество за развитие; 

счита, че европейските отговорности в конфликтите следва да се поемат изцяло чрез 

по-голям ангажимент за опазване на мира и намиране на трайни решения за 

бежанците (презаселване, местна интеграция, мобилност и връщане, когато това е 

възможно); призовава Комисията и държавите членки да направят повече, за да 

обхванат вътрешните и външните политики, свързани с миграцията, за да се улесни 

мобилността на лицата с оглед подобряване на тяхното благосъстояние и 

благосъстоянието на техните семейства; 

17. изразява своята загриженост във връзка с растящия брой климатични бежанци в 

резултат от суши, глад и влошаване на здравето и на жизнения стандарт; счита, че 

населението в най-слабо развитите страни е по-уязвимо спрямо последиците от 

изменението на климата, които могат да окажат въздействие върху нарастващото 

неравенство и социалната нестабилност;  

18. призовава Комисията да координира своите политики за развитие с 

икономическите, с цел да се сложи край на използването на човешките и 

природните ресурси в трети държави, което подкопава целите на всякакъв вид 

помощ за развитие; призовава ЕС и неговите държави членки стриктно да регулират 

дейността на транснационалните дружества от европейски произход, които 

осъществяват дейност в трети държави; 

19. решително подкрепя ефективното и цялостно разпространение и прилагане на 

ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека в 

рамките на ЕС и извън него и подчертава необходимостта да се вземат всички 

необходими политически и законодателни мерки за преодоляване на проблемите 

при ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително по 

отношение на достъпа до правосъдие; припомня, че целта на ръководните принципи 

на ООН не е да се създава ново международно правно задължение, а да се въведе 

общ световен стандарт за предотвратяване и справяне с неблагоприятното 

въздействие на стопанска дейност върху правата на човека ; 

20. подчертава необходимостта от интегриране на политиките относно достъпа до 

основни лекарства в съгласуваността на политиките в интерес на развитието; 

посочва, че търговията и въпроси, свързани с регулирането на интелектуална 

собственост, следва да получат специално внимание, с оглед на тяхното значение за 

ефективно предоставяне на лекарства в развиващия се свят; 

21. изразява тревога от факта, че в резултат на възлагането на договори за обществени 

поръчки и обслужване на дълга, наред с друго, 61 % от официалната помощ за 

развитие се насочват обратно към държавите донори; поради това призовава за 

увеличаване на реалната помощ, която има положително въздействие върху 
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нуждите на хората; 

22. призовава Комисията да извърши преглед на системите за мониторинг на 

EuropeAid, които са ориентирани с оглед оценяване и резултати и които са от 

първостепенно значение за планирането, разработването и изпълнението на 

политиките и интервенциите на ЕС, както и за повишаването на прозрачността и 

демократичната отчетност; припомня, че предоставянето на възможности и 

разработването на устойчиви структурни промени следва да бъдат основен акцент в 

нашите политики; 

23. изразява съжаление, че в някои държави членки, като например Италия, в 

управлението на някои центрове за приемане на търсещи убежище са извършени 

редица сериозни измами и административни нередности, често с участието на 

организираната престъпност, което е довело както до погрешното използване на 

европейски средства, така и до допълнителното влошаване на условията за живот и 

защитата на правата на човека на мигрантите. 
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