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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. счита, че миграцията е право на човека, утвърдено с член 13 от Всеобщата 

декларация на ООН за правата на човека; настоятелно призовава Комисията, 

държавите членки и международната общност да спазват този член и съответните 

международни задължения, касаещи бежанците и мигрантите, и да признават 

положителния принос на бежанците и мигрантите за нашите общества, 

облагодетелстващ държавите на местоназначение, на транзитно преминаване и на 

произход, включително развиващите се държави; подчертава в това отношение 

положителните въздействия, които миграцията може да има върху развитието; 

2. призовава ЕС и международната общност да идентифицират конкретни действия, 

които правителствата могат да предприемат, за да се увеличи потенциалът на 

законната миграция като фактор за развитие; подчертава, че са необходими 

политическо ръководство и силно застъпничество, особено в държавите на 

местоназначение, за да се противодейства на ксенофобията и да се улесни 

социалната интеграция на мигрантите; 

3. подчертава необходимостта от спешни действия за борба с всички нарушения на 

правата на човека, с които се сблъскват мигрантите и които са най-тежки в 

ситуации на натиск вследствие на предизвикателства, свързани със сигурността, и 

природни бедствия; подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да дават 

пример за насърчаването и защитата на човешките права на мигрантите, особено на 

своята собствена територия, за да се ползват с доверие при обсъждането на 

миграцията и правата на човека в трети държави; 

4. изисква да се обърне специално внимание на гарантирането на правата на уязвимите 

групи, като например жените, децата, ЛГБТ лицата, хората с увреждания и 

възрастните хора, които са особено уязвими към всички видове опасност, а именно 

насилие, трафик и малтретиране; призовава Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД) да популяризира значението на образованието за децата, 

включително за тези, които са разселени или живеят в бежански лагери, тъй като 

образованието осигурява усещане за нормалност в живота на детето, което от своя 

страна осигурява достойнство и възстановява правото на детето на детство, 

изпълнено с топлина и закрила; 

5. припомня, че по-голямата част от бежанците и мигрантите по света се приемат от 

развиващи се държави; признава усилията, полагани от трети държави във връзка с 

приемането на мигранти и бежанци; подчертава, че системите за подпомагане на 

тези държави са изправени пред изключително тежки предизвикателства, които 

могат да са причина за сериозни заплахи за защитата на нарастващия брой 

разселени лица; 

6. призовава ЕС да се стреми към съгласуваност на политиката и да използва различни 

инструменти на политиката в отношенията си с развиващите се държави с цел 

насърчаване на правата на човека и правата на мигрантите; призовава ЕС и неговите 
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държави членки систематично да интегрират въпросите, свързани с миграцията, 

като елемент на политическия диалог с трети държави, както и да предоставят 

техническа помощ за подобряване на националните и местните политики за 

интеграция на мигрантите, като същевременно се гарантира подходящото участие 

на НПО и гражданското общество; освен това призовава Комисията и ЕСВД да 

засилят обмена на добри практики с трети държави, по-специално по отношение на 

предоставянето на обучение на хуманитарните работници с цел по-ефективна 

идентификация на различните характеристики, житейски пътища и опит на 

мигрантите, по-специално на най-уязвимите от тях, за да им се осигури по-добра 

закрила и помощ в съответствие с техните нужди; 

7. подчертава, че програмите за помощ за развитие не следва да се използват само за 

целите на миграцията и управлението на границите; настоятелно призовава 

проектите на ЕС в областта на развитието, насочени към мигрантите и лицата, 

търсещите убежище, да прилагат принципа „не пренебрегвай никого“, като 

концентрират усилията към достъпа до основни социални услуги, по-специално 

здравеопазване и образование, и като отделят специално внимание на уязвимите 

лица и групи като жените, децата, малцинствата и коренното население, ЛГБТ 

лицата и хората с увреждания; 

8. счита, че миграцията има своите първопричини (по-специално икономически, 

политически, социални и екологични причини); счита, че помощта за развитие 

следва да допринася за ефективното справяне с тези първопричини чрез засилване 

на сътрудничеството за развитие, подобряване на изграждането на капацитет, 

оказване на подкрепа за разрешаването на конфликти и насърчаване на спазването 

на правата на човека; подчертава, че тези причини са свързани с увеличаването на 

конфликтите и войните, нарушенията на правата на човека и липсата на добро 

управление; 

9. припомня, че бедността, неравенството и липсата на перспективи са 

първопричините за миграцията, както и че сътрудничеството за развитие е 

ефективен инструмент за справяне с тези проблеми; в този контекст изразява 

съжаление във връзка с това, че размерът на помощите на ЕС понастоящем е далеч 

от постигането на целта за 0,7% съотношение ОПР/БНД, както и че няколко 

държави членки дори са направили съкращения в своите програми за помощ; 

10. приветства интегрирането на миграцията в целите за устойчиво развитие (ЦУР), а 

именно в ЦУР 10, която определя рамката за световната политика за развитие до 

2030 г.; припомня, че държавите членки са поели ангажимент да си сътрудничат в 

международен план с цел да се „осигури безопасна, организирана и законна 

миграция, при пълно зачитане на правата на човека и хуманно третиране на 

мигрантите, независимо от миграционния им статут, на бежанците и на разселените 

лица“; отбелязва, че принудителното разселване е не само хуманитарен проблем, но 

и предизвикателство пред развитието, и че следователно е необходима по-добра 

координация между участниците в областта на хуманитарната дейност и тези в 

областта на развитието; счита, че изпълнението на целите за устойчиво развитие е 

възможност за утвърждаване на основан на правата подход в политиките в областта 

на убежището и миграцията и за интегриране на миграцията в стратегиите за 

развитие; призовава международната общност да приеме измерими показатели за 



 

AD\1092876BG.doc 5/7 PE576.986v02-00 

 BG 

целите за устойчиво развитие в областта на миграцията, както и да събира и 

публикува дезагрегирани данни за достъпа на мигрантите до достоен труд, 

здравеопазване и образование, особено в развиващите се държави на 

местоназначение, с цел да се подобри управлението на миграцията; 

11. посочва, че трафикантите на хора внушават изкривена представа на много бежанци; 

отново потвърждава значението на борбата с трафика на хора, прекъсването на 

паричните потоци и разбиването на мрежите, тъй като те ще окажат положително 

въздействие върху човешките права на бежанци в трети държави, които 

възнамеряват да бягат от война и тероризъм; 

12. подчертава необходимостта ЕС да увеличи усилията в рамките на своите външни 

политики за постигане на мир и стабилност в онези области, в които войните и 

конфликтите са причина за огромни миграционни потоци към Европейския съюз; 

13. припомня, че неотдавна върховният комисар на ООН за бежанците заяви, че голям 

брой мигранти са жертви на тероризма и на тежки нарушения на правата на човека 

и че тези бежанци следва да бъдат третирани по съответен начин; 

14. призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират ефикасна и ефективна 

съгласуваност на политиките в интерес на развитието и да дават приоритет на 

спазването на правата на човека в своята миграционна политика по отношение на 

трети държави; 

15. отбелязва, че увеличаването на броя на бежанците по света се измества от дори по-

големия брой на вътрешно разселените лица;  подчертава, че вътрешно разселените 

лица не следва да са обект на дискриминация само поради факта, че им се е 

наложило да потърсят безопасност, без да пресичат международните граници, и 

следователно подчертава, че правата на вътрешно разселените лица следва да се 

зачитат, включително достъпът до здраве и образование;  

16. призовава за законни канали за трудова миграция, включително в нископлатени 

сектори, които предстои да бъдат определени; 

17. настоятелно призовава ЕС да включи измерението на миграцията в рамката за 

периода след Котону, която ще определи бъдещето на отношенията между ЕС и 

държавите от АКТБ; отбелязва, че по-голямото участие на трети държави в 

изготвянето и договарянето на инструментите на глобалния подход към миграцията 

и мобилността (ГПММ) ще засили „партньорския“ аспект в тези инструменти, като 

подобри ангажираността на местно равнище и тяхната ефикасност; 

18. изисква от Комисията да засили прозрачността и гъвкавостта на Извънредния 

доверителен фонд на ЕС за Африка и призовава държавите членки да дават своя 

принос, поне на същото равнище като Комисията, към този фонд; подчертава, че е 

от съществено значение да се гарантира, чрез подходяща система за наблюдение и 

оценка на програмите, че Доверителният фонд служи на своята цел, а именно да 

подпомага нуждаещите се, да се бори с лошото управление и корупцията и да 

насърчава принципите на правовата държава в африканските държави; 

19. призовава за опрощаване на дълга на бедните държави, за да им се помогне да 
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развиват обществени политики, гарантиращи спазването на правата на човека; 

настоява, че трябва да се съдейства за устойчиви решения по отношение на 

дълговете, в това число стандарти за отговорно получаване и отпускане на заеми, 

чрез многостранна правна рамка за процедури за преструктуриране на държавния 

дълг с цел облекчаване на дълговата тежест и избягване на неустойчив дълг, за да се 

създадат условия за защита на правата на човека в дългосрочен план. 
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