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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

1. подкрепя импулса за стандартизиране на диалозите за миграция и мобилност в по-
широки рамки за двустранни отношения и сключването на партньорства за 
мобилност и счита, че следва да се отдаде приоритет на държавите в съседство със 
Съюза като цяло в този контекст;

2. изразява твърдото си убеждение, че главната цел на диалозите за миграция и 
мобилност е да подкрепят и насърчават законната миграция, в това число трудовата 
миграция; ето защо призовава да бъдат предприети конкретни действия в рамките 
на партньорствата, които да улеснят миграцията, по-специално чрез признаването 
на професионалните квалификации на работниците мигранти;

3. приема като алтернативна рамка, ако една от страните не е готова да поеме пълния 
набор от задължения, свързани с партньорство за мобилност, сключването между 
ЕС и трети държави на общи програми за миграция и мобилност, като 
същевременно изтъква, че това следва да е само преходна фаза;

4. препоръчва, с цел гарантиране на преносимостта на социалноосигурителните права, 
стандартна реципрочна клауза за социална сигурност да бъде въведена в 
споразуменията за асоцииране, а с държавите, които не са обхванати от такова 
споразумение, да се преговаря единно и реципрочно споразумение за социална 
сигурност на равнището на ЕС, при гарантиране на пълно спазване на правото на 
ЕС и на националното право;

5. насърчава ЕС да играе водеща роля на световно равнище по отношение 
преносимостта на социалноосигурителните права и да поощрява дискусиите, най-
вече в рамките на МОТ, относно координирането на социалната защита и 
социалната сигурност с други региони по света;

6. изтъква, че ако е добре управлявана, миграцията – в частност циркулярната 
миграция, е полезна за ЕС и може да допринесе за по-добри отношения с трети 
държави като насърчи по-добро взаимно разбиране и сътрудничество чрез контакти 
между хората;

7. подчертава, че особено в следконфликтни ситуации, циркулярната миграция може 
да бъде полезен инструмент за улесняване на подкрепата от страна на диаспората за 
възстановяване на държавата на произход и за подпомагане на изграждането на 
постоянна връзка между нея и страната на местоназначение;

8. отбелязва, че подобно успешно сътрудничество изисква дългосрочен ангажимент, 
за чието осъществяване ЕС се намира в уникално положение посредством 
финансовите си инструменти, например чрез подкрепа на програми за връщане и 
интеграция с елемент на циркулярна миграция;
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9. настоятелно насърчава ЕС да усили ангажимента си за международна закрила на 
лицата, търсещи убежище; За тази цел:

a) подчертава, че ЕС следва да даде възможност на Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището да повиши сътрудничеството си с трети 
държави с цел да улесни прилагането на обща европейска система за убежище 
(ОЕСУ) и да им помогне да засилят системите си в областта на убежище и 
националното си законодателство в тази област;

б) насърчава укрепването на Програмите за регионална закрила и прилагането на 
нови програми, когато това е необходимо;

в) насърчава сътрудничеството с ВКБООН за насърчаването на ефективното 
изпълнение на Женевската конвенция за бежанците;

10. приветства създаването на имиграционен портал на ЕС и ресурсни центрове за 
миграция и мобилност и насърчава държавите по произход също да участват, както 
и да подкрепят бъдещи мигранти като предоставят информация и стимули за 
циркулярна миграция;

11. насърчава обучаването на персонал в Европейската служба за външна дейност 
(EEAS), особено на персонал, който работи в делегациите на ЕС, по отношение на 
глобалния подход към миграцията, за да се гарантира ефективно интегриране на 
имиграционната политика на ЕС в неговите външни действия.

12. настоятелно насърчава ЕСВД да се стреми към по-активна координационна роля 
във външното измерение на процеса на миграционната политика.
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