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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава неотложната необходимост от по-силно дългосрочно, справедливо, 
амбициозно, устойчиво и многостранно партньорство, основано на политически 
диалог, съвместна ангажираност, солидарност и взаимно доверие, с цел справяне 
с нашите общи предизвикателства и постигане на споделените цели;

2. припомня особено тесните исторически връзки между Европейския съюз (ЕС) и 
Африка, както и значителния принос на ЕС както за помощта за развитие1, така и 
за функционирането на Африканския съюз (АС)2; отбелязва, че ЕС е водещият 
донор в света на помощ за развитие и на хуманитарна помощ; припомня, че макар 
и ЕС да е най-големият инвеститор и най-големият донор на средства за развитие 
на Африка, като ЕС и неговите държави членки отделят ежегодно близо 20 
милиарда евро, Африка на юг от Сахара продължава да бъде регионът в света с 
най-слаб индекс на човешкото развитие; припомня значението на 
вътрешнорегионалната африканска миграция; приканва да се финализират 
основни проекти за развитието на африканския континент, като например борба 
срещу корупцията, цифровизация, устойчиво развитие, укрепване на 
върховенството на закона, защита на малцинствата и на най-уязвимите, и по-
специално децата, равенство между половете и равни възможности за всички;

3 подчертава, че бедността в Африка остава един от най-важните фактори за 
миграцията; счита, че ЕС може да използва по-добре и по-ефективно 
инструментите си, като например Доверителния фонд ЕС – Африка, и че би могъл 
да увеличи финансирането по линия на програмата „Еразъм+“ за образованието 
на младите хора;

4. подчертава важния културен и икономически принос на африканската диаспора за 
ЕС, както и значението на паричните преводи за развитието на африканските 
държави и възстановяването им от кризи;

5. припомня, че в съответствие с принципа за ангажираност на отделните държави 
политиките и програмите за развитие могат да имат успех единствено ако се 
ръководят от развиващите се страни и ако са съобразени със специфичните за 
отделните държави ситуации и потребности; подчертава, че е необходимо да се 
работи в тази връзка съвместно с гражданското общество и местните общности, за 
да се гарантира, че се предприемат мерки с оглед на потребностите и уязвимостта 
на хората;

6. призовава ЕС и неговите държави членки да поставят зачитането и насърчаването 

1 19,6 млрд. евро, тоест 46% от общата стойност (2018 г.), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_375
2 327 милиона щатски долара, тоест 42% от съответния бюджет, отговор на парламентарен въпрос E-
003478/2018 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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на правата на човека в центъра на новата стратегия ЕС – Африка; подчертава 
освен това значението на демокрацията, равенството, солидарността, правата на 
жените и малцинствата, доброто управление в отношенията между ЕС и Африка, 
по-специално чрез укрепване на връзките със и подкрепата за гражданското 
общество в африканските държави, мира и сигурността, както и климата, 
околната среда и биологичното разнообразие като необходимата основа за 
устойчиво, приобщаващо и взаимноизгодно партньорство между ЕС и Африка; 

7. подчертава по-специално необходимостта да се поставят човешките права на 
търсещите убежище лица и на мигрантите в сърцевината на партньорството с 
Африка относно миграцията и призовава да се преустанови криминализирането 
на мигрантите и бежанците;

8. припомня, че е важно стратегическото партньорство с Африка да се проектира 
чрез засилване на установените връзки с Африканския съюз (АС), както и чрез 
развиване на регионалното сътрудничество и тристранния диалог между ЕС, АС и 
ООН;

9. призовава за увеличаване на усилията за борба срещу корупцията, която е основна 
пречка пред ефективното развитие и не позволява на народите в Африка да се 
възползват в пълна степен от резултатите на политиките, провеждани съвместно 
от ЕС и АС;

10. призовава за разработване на механизъм за мониторинг, както и за пълна 
прозрачност и отчетност на средствата от ЕС;

11. препоръчва ЕС и АС по-добре да изпълняват и прилагат действащите национални 
и международни инструменти за борба с корупцията и да използват нови 
технологии и цифрови услуги; призовава ЕС да приеме строга регулаторна рамка 
относно корупцията;

12. припомня, че незаконните финансови потоци представляват съществен проблем 
за развиващите се страни; предлага да се повиши насочването на средства на ЕС 
към преките бенефициери посредством международни организации на място;

13. подчертава, че е важно да се включат в новата стратегия конкретни действия, 
целящи овластяването на групите на мигрантите и на диаспората, с цел те да 
допринасят за оформянето, изпълнението и наблюдението на новата стратегия; 
подчертава необходимостта от засилено участие на гражданското общество в ЕС 
и Африка, включително НПО, в изготвянето на стратегията и наблюдението на 
нейното изпълнение; подчертава основната роля на гражданското общество в 
целия свят за подкрепа на демокрацията и укрепване на политическия диалог;

14. счита, че е необходим диалог между ЕС, АС и африканските държави по въпроса 
за миграцията, която е дългосрочен приоритетен въпрос в отношенията между ЕС 
и Африка;

15. застъпва становище, че трябва да развием силно сътрудничество в областта на 
миграцията, почиващо на принципите на солидарност, споделена отговорност и 
зачитане на правата на човека; подчертава, че е важно да се осигурят ефективност, 



AD\1213914BG.docx 5/11 PE654.056v02-00

BG

справедливост и законосъобразни процедури при издаването на консулски 
пропуски и при сключването на спогодби за обратно приемане, като се дава 
предпочитание на доброволното връщане и се гарантира, че правата и 
достойнството на отделните лица се защитават и зачитат в пълна степен;

16. призовава устойчивото връщане и реинтеграцията да се придружават от солидни 
и дългосрочни политики, подкрепящи завърналите се лица и разрешаващи 
структурни проблеми в държавите на произход, включително устойчиви и 
справедливи икономически структури, добро управление, върховенство на закона 
и зачитане на правата на човека и равенството между половете;

17. подчертава, че 17% от световното население – 1,3 млрд. души, живеят 
понастоящем в Африка; отбелязва, че според прогнозите се предвижда 
населението в Африка на юг от Сахара да се удвои до 2050 г. и че повече от 
половината от демографския растеж в света се очаква да бъде отбелязан в 
Африка3; припомня, че до 80% от всички международни мигранти, произхождащи 
от африкански държави, мигрират в рамките на африканския континент, 
допринасяйки за развитието, благоденствието и интеграцията на Африка;

18. подчертава необходимостта от засилване на международното сътрудничество за 
борба с трафика на хора; призовава в тази връзка за широкообхватни 
мултидисциплинарни усилия и координация на всички равнища при 
сътрудничеството с местните правителства, включително сътрудничество в 
областта на прилагането на международното право; счита, че борбата с 
контрабандистите и трафикантите на хора трябва да бъде водена съвместно от 
двете страни и с подкрепата, наред с другите, на Европол;

19. призовава ЕС и африканските нации да работят заедно за създаването на 
ефективна и широкообхватна информационна кампания относно рисковете и 
опасностите от трафика на хора и контрабандата на мигранти, за да се избегне 
положението, при което хората излагат на опасност живота си, за да влизат 
незаконно в ЕС;

20. посочва, че някои африкански държави нямат надеждни агенции за гражданска 
регистрация  и че това лишава много техни граждани от официално съществуване 
от правна гледна точка и следователно от граждански права и не им позволява да 
участват в демократичните процеси и да гласуват; подчертава, че това води до 
липса на надеждна и вярна  демографска статистика;

21. подчертава необходимостта да се гарантират справедливи и достъпни процедури 
за убежище за хората, нуждаещи се от международна закрила, както в ЕС, така и в 
африканските държави; призовава ЕС да предостави пряка и непряка помощ на 
мигрантите и бежанците в близост до домовете, от които те бягат;

22. отбелязва, че африканските държави приемат голяма част от всички бежанци и 
вътрешно разселени лица в света, чиято уязвимост допълнително се увеличава 
поради кризата във връзка с COVID-19; призовава за споделяне на глобалната 
отговорност за бежанците в съответствие с Глобалния пакт за бежанците, 

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
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включително посредством увеличаване на финансовата подкрепа, презаселването, 
създаването на хуманитарни коридори и издаването на хуманитарни визи;

23. припомня неотложната необходимост да се установят сигурни и законни пътища 
за хората, които се нуждаят от закрила, както и да се улесни получаването на 
работна виза за влизане в ЕС за различните равнища на умения и с мерки за 
социална закрила, равностойни на тези, които имат гражданите на ЕС; призовава 
ЕС и неговите държави членки да увеличат своя принос  с оглед на глобалните 
нужди от презаселване и да улеснят събирането на семействата на граждани на 
трети държави;

24. призовава ЕС и африканските държави да разширят каналите за безопасна и 
законна имиграция между Европа и Африка, както и законната мобилност в 
рамките на африканския континент, за да се намалят нарушенията на правата на 
човека и случаите на смърт на мигранти по опасните мигрантски пътища и да се 
увеличат максимално ползите от миграцията в съответствие с Глобалния пакт за 
безопасна, организирана и законна миграция; призовава Комисията в този 
контекст да гарантира и да следи сътрудничеството относно управлението на 
миграцията да не засяга вътрешната за Африка мобилност;

25. припомня необходимостта от организирането на специално предвидена за целта 
обща европейска гражданска операция по търсене и спасяване, за да се прекрати 
загубата на човешки живот в морето;

26. подчертава, че е важно да се развие действителна политика за кръгова миграция, 
позволяваща на квалифицираните и неквалифицираните работници да се 
възползват от обмен на професионален опит и мобилност между ЕС и Африка и 
даваща възможност на хората да се връщат в държавите си на произход, като по 
този начин се насърчава привличането на мозъци; припомня, че изтичането на 
мозъци е проблем, на чието решаване трябва да се обърне възможно най-голямо 
внимание, за да се проектира истинско и устойчиво стратегическо партньорство с 
Африка; подкрепя даването на приоритет на допустимите заявления за 
разрешителни за работа от държавите на произход и на транзит към ЕС (например 
чрез посолства или онлайн), за да се разубеждават мигрантите да прибягват до 
незаконни канали за миграция и да се облекчи тежестта върху системата за 
предоставяне на убежище и за миграция;

27. счита, че разпокъсаността на националните нормативни уредби относно трудовата 
миграция в Съюза, както и сложността и твърде бюрократичният характер на 
процедурите обезсърчават използването на каналите за законна миграция в 
Съюза; препоръчва създаването на хармонизирана и небюрократична процедура 
на ЕС за подаване на заявления в рамките на партньорството ЕС – Африка;

28. подкрепя цифровизацията и модернизирането на публичната администрация на 
африканските държави, по-специално с оглед на развиването на надеждни 
агенции за гражданска регистрация, предоставяне на сигурни документи за 
самоличност и насърчаване на обмена на данни; подчертава, че за всички 
обменени данни трябва да се прилагат съответните законодателни актове за 
защита на данните и неприкосновеността на личния живот; призовава ЕС да 
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работи съвместно с африканските нации за установяване на световни стандарти за 
защита на данните, които на свой ред ще спомогнат за борбата с престъпността и 
укрепването на икономиките и на двете страни;

29. подчертава рисковете от злоупотребата с тези системи от правителства, 
преследващи членове на опозицията или защитници на правата на човека; 
настоява, че тези данни не трябва да се предават на трети държави, включително 
ЕС и неговите държави членки, ако начините за предаване излизат от рамките на 
предвиденото в евентуално международно споразумение;

30. отбелязва силния акцент, поставен върху цифровата икономика в новата 
стратегия ЕС – Африка; подчертава, че избухването на COVID-19 показа 
уязвимостта на Африка, свързана, наред с другите причини, със слабата 
икономическа диверсификация, силната зависимост от износа на суровини, 
липсата на всеобщо здравно осигуряване и липсата на общ достъп до енергия, 
вода и добри санитарни условия; изразява съмнение, в светлината на 
горепосоченото, по отношение на определянето на приоритетите в стратегията ЕС 
– Африка; отново подчертава, че в контекста, по-специално, на финансовите 
ограничения развиването на цифровите технологии не следва да има превес над 
по-неотложни предизвикателства в Африка, включително отговарянето на 
основни човешки потребности като достъп до електричество, образование и 
добри санитарни условия; подкрепя програма за цифровизация за партньорството 
между ЕС и Африка, която да осигурява равен достъп, използване и създаване на 
дигитални технологии, с цел преодоляване на цифровото разделение, 
включително неравенството между половете в областта на цифровите технологии;

31. припомня, че борбата срещу тероризма е общ приоритет; приканва ЕС да 
продължи своите усилия и да предостави по-широкообхватно подпомагане на 
африканските партньори в регионите, засегнати от тероризма;

32. приветства устойчивия икономически растеж на Африка и отбелязва, че 
африканските нации са центрове за иновации, предприемачество и малки и 
средни предприятия, което следва да им даде възможност да гарантират достойно 
бъдеще за своите млади хора, които са основната движеща сила за развитието на 
континента4, и по този начин да разубеждават  заминаването на непридружени 
малолетни и непълнолетни лица, както и да оказват сътрудничество при 
обратното приемане на лицата, които отговарят на условията за връщане; 
призовава за съществени инвестиции в човешкото развитие на младите 
поколения, като се осигури достъп до права, включително право на образование, 
питателна храна, здравеопазване, включително услуги в областта на сексуалното 
и репродуктивното здраве и права, и зачитане на правата на човека;

33. подчертава, че е важно да се разработват стабилни политики за еднакъв достъп до 
качествено образование и приобщаващи програми за усвояване на умения за 
всички деца и да се създадат междусекторни възможности за социален напредък и 
икономически растеж; подчертава, че тези действия са от основно значение за 

4 62% от населението в Африка на юг от Сахара е под 25 години (2019 г.) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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спасяването на хората и младежите от бедността;

34. приветства усилията на някои африкански лидери за разработване и насърчаване 
на законодателство за борба срещу сексуалното и домашното насилие, сексуалния 
тормоз, детските бракове, изнасилването от съпруг и всички видове злоупотреби 
и подчертава необходимостта от допълнително сътрудничество по тези въпроси; 
подчертава, че овластяването на жените и момичетата и предпазването им от 
трафика на хора, насилието и експлоатацията трябва да бъде приоритет в нашето 
сътрудничество с африканските нации; отбелязва, че това може да се подпомогне 
от обмена на най-добри практики и специфични инициативи на ЕС относно 
образованието и здравето на жените и момичетата; подчертава, че гарантирането 
на равенство, основни права и свобода за жените и момичетата е основен 
компонент от борбата срещу престъпността и укрепването на африканската 
икономика; 

35. посочва, че в стратегията следва да се интегрира перспектива за равенство между 
половете, в допълнение към специфични мерки и специфични бюджетни средства 
за правата на жените, като се включват младежки, феминистки и ръководени от 
жени организации; подчертава, че стратегията трябва да гарантира сексуално и 
репродуктивно здраве и права, както и защита и подкрепа на правата на ЛГБТИ;

36. призовава да се предприемат специфични дейности за защита на мигрантите от 
смърт, изчезване, разделяне на семейството и нарушаване на правата им, като се 
включат принципът на забрана за връщане и принципът на висшите интереси на 
детето;

37. подчертава значението на икономическите партньорства между европейски и 
африкански предприятия, и по-специално МСП, при насърчаването на 
икономическите възможности и на двата континента;

38. призовава да се вземат под внимание сигурността и интересите  както на 
европейския континент и неговите граждани, така и на африканския континент и 
неговите граждани, включително чрез пряко участие на организации на 
гражданското общество в процеса, свързан със стратегията ЕС – Африка; 
признава тесните връзки между устойчивостта, сигурността, мира и 
управлението; подчертава, че е важно да се съсредоточи вниманието върху 
сигурността на хората, като се предприемат мерки срещу първопричините за 
конфликтите и се гарантира, че ангажирането на ЕС е чувствително към 
конфликти и се основава на потребностите и инициативите на местното 
население, и по-специално инициативите на гражданското общество за мир и 
демокрация;

39. посочва необходимостта да се даде приоритет на системите за обществено 
здравеопазване и на двете страни, за да се гарантира всеобщ достъп до здравни 
услуги, включително научни изследвания и развитие на здравеопазването в 
световен план.
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