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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва комисията 
по външни работи, комисията по развитие и комисията по бюджети, като водещи 
комисии, да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните 
предложения:

А. като има предвид, че Механизмът на ЕС за бежанците в Турция беше създаден 
през 2016 г. в рамките на изявлението на ЕС и Турция и управлява 6 милиарда 
евро, мобилизирани на два транша: първият за финансиране на проекти, които 
продължават най-късно до средата на 2021 г., а вторият за финансиране на 
проекти, които продължават най-късно до средата на 2025 г.; като има предвид, че 
Механизмът на ЕС за бежанците в Турция е съвместен механизъм за 
координация, а не инструмент за финансиране сам по себе си; 

Б. като има предвид, че Механизмът на ЕС за бежанците в Турция спомогна за 
подпомагането на живота на над 1,8 милиона бежанци и приемни общности в 
Турция и следователно представлява основен стълб на хуманитарната помощ и 
подкрепа; като има предвид, че Механизмът на ЕС за бежанците в Турция беше 
застрашен от политическия натиск, оказан над Европейския съюз от турското 
правителство при спорове относно изявлението на ЕС и Турция, което в крайна 
сметка вреди на бежанците и приемните общности, които зависят от тази 
подкрепа; като има предвид, че в рамките на това изявление са извършени 
отделни нарушения на правата на човека, които са несъвместими с Хартата на 
основните права на ЕС; 

В. като има предвид, че регионалният доверителен фонд на ЕС е мобилизирал 2,3 
милиарда евро в отговор на кризата в Сирия (доверителен фонд „Мадад“), 
включително доброволни вноски от 21 държави членки на ЕС, Турция и 
Обединеното кралство; като има предвид, че неговите програми, които са в полза 
на бежанците, вътрешно разселените лица и местните общности, са насочени към 
образование, поминък, здравеопазване, защита и водоснабдяване, като се 
подкрепят повече от 7 милиона бенефициенти; като има предвид, че с 
продължаването на гражданската война в Сирия отговорът на доверителния фонд 
„Мадад“ по отношение на връзката между хуманитарни действия и развитие се 
разгъна допълнително, като се поставя по-голям акцент върху укрепването на 
системите за подкрепяне на усилията и капацитета на приемащите държави да 
реагират на тази продължителна криза, по-специално чрез предоставянето на 
обществени услуги в Ирак, Йордания и Ливан;

Г. като има предвид, че според оценката за него, доверителният фонд „Мадад“ е 
сравнително по-бързо средство за стартиране на проекти, отколкото стандартните 
процедури по Европейския инструмент за съседство и Инструмента за 
предприсъединителна помощ; като има предвид, че доверителният фонд „Мадад“ 
е успял също така да постигне икономия от мащаба с проекти от голям мащаб със 
среден размер 20 милиона евро и среден период на изпълнение от около 30 
месеца; 

Д. като има предвид, че Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и 
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преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора 
в Африка (Доверителен фонд на ЕС за Африка) беше учреден през 2015 г. и беше 
представен като ключов инструмент за изпълнение на плана за действие от 
Валета; като има предвид, че той се превърна в основния финансов инструмент за 
политическия ангажимент на ЕС към африканските партньори в сферата на 
миграцията; като има предвид, че Доверителният фонд на ЕС за Африка е 
финансирал над 500 проекта в 26 държави в Африка, на територията на три 
географски региона – Сахел и езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка – 
с общ размер на поетите задължения от над 5 милиарда евро от 2016 г. насам, 4,4 
милиарда от които идват от бюджета на ЕС; като има предвид, че тези страни са 
изправени пред нарастващи предизвикателства, вариращи от демографски натиск 
през крайна бедност, слаба социална и икономическа инфраструктура, вътрешно 
напрежение и институционални слабости до недостатъчна устойчивост на 
продоволствени кризи и натиск върху околната среда; 

Е. като има предвид, че в междинния преглед на Доверителния фонд на ЕС за 
Африка се подчертава добавената стойност на фонда като гъвкав инструмент, 
който се заема с бързо променящи се ситуации и е насочен към специфични 
местни въпроси; като има предвид обаче, че в доклад на Европейската сметна 
палата1 от 2018 г. се посочват различни недостатъци, включително правни 
предизвикателства, като например неприлагане на правото на ЕС в областта на 
обществените поръчки, както и непрозрачно управление; като има предвид, че 
Комисията заяви, че е взела предвид тези опасения и е въвела подобрения; като 
има предвид, че гражданското общество изрази загриженост2 относно качеството 
на одобрените проекти и по-обезпокоително – относно предполагаемия принос 
към нехуманно и унизително отношение и/или финансиране на участници, 
извършили нарушения на правата на човека, например в Либия, Еритрея и Судан; 

Ж. като има предвид, че член 208 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз ясно посочва, че сътрудничеството за развитие се осъществява в рамките на 
принципите и целите на външната дейност на Съюза и че основната цел на 
политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването 
и в дългосрочен план изкореняването на бедността; като има предвид, че 
Доверителният фонд на ЕС за Африка използва предимно официална помощ за 
развитие (ОПР), най-вече от Европейския фонд за развитие (ЕФР), и като такава 
нейното прилагане следва да се ръководи от основните принципи за ефективност 
на развитието; 

З. като има предвид, че вътрешнорегионалната мобилност е изиграла важна роля в 
историята на Африка; като има предвид, че в отговор на суши местното население 
традиционно е могло да променя своите стратегии за осигуряване на препитание и 
е показало способност за приспособяване, често чрез миграция като средство за 
диверсифициране на своя поминък; като има предвид, че от началото на 21-ви век 
и по-специално от 2016 г. насам тази система на диверсификация на поминъка е 

1 Специален доклад № 32/2018: Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка: гъвкав, 
но без достатъчна насоченост, 2018 г., стр. 17 – 25.
2 Davis, L., EU external expenditure on asylum, forced displacement and migration 2014-2019 (Дейвис, Л., 
Външни разходи на ЕС за убежище, принудително разселване и миграция 2014 – 2019 г.) Европейски 
съвет за бежанците и изгнаниците, 2021 г.
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подложена на натиск главно поради ограниченията на вътрешнорегионалната 
свобода на движение в резултат на подкрепата за борба с незаконната миграция 
към Европа, предоставена от държави – членки на ЕС, на някои африкански 
държави; 

И. като има предвид, че от 2017 г. насам ЕС е предоставил 57,2 милиона евро в 
подкрепа на проекта за интегрирано управление на границите и миграцията в 
рамките на компонента за Северна Африка на Доверителния фонд на ЕС за 
Африка, за да се увеличи оперативният капацитет на либийската брегова охрана и 
пристанищна сигурност, на военноморските сили и Генералната администрация 
за брегова сигурност, за да им се помогне при залавяне на хора в морето, като 
същевременно се предоставя подкрепа на Международната организация по 
миграция, за да ѝ се даде възможност да подпомага най-уязвимите мигранти, 
блокирани в Либия и приемащите държави; като има предвид, че по данни на 
Международната организация по миграция през 2019 и 2020 г. от либийската 
брегова охрана са били заловени над 20 000 човека ; като има предвид, че 
многобройни доклади потвърждават, че Либия не е безопасно място за слизане от 
борда поради сериозните нарушения на правата на човека, извършени срещу 
бежанци и мигранти, и поради продължаващия конфликт в страната; като има 
предвид, че на 8 май 2020 г. върховният комисар на ООН за правата на човека 
призова за мораториум върху всички залавяния и връщания в Либия; като има 
предвид, че в доклад, публикуван през март 2021 г., комисарят на Съвета на 
Европа за правата на човека отново изрази своя призив от 2019 г. да се 
преустанови подкрепата за либийската брегова охрана, която се отразява върху 
залавянията и връщанията; 

Й. като има предвид, че организации на гражданското общество са подали няколко 
съдебни дела, производства и жалби срещу ЕС и неговите държави членки във 
връзка с нарушения на правата на човека, нарушения на финансирането от ЕС и 
международните разпоредби в областта на правата на човека3, връщане и други 
нехуманни действия срещу мигранти4, свързани пряко или непряко с някои 
проекти по Доверителния фонд на ЕС за Африка; като има предвид, че е 
докладвано, че регионалният оперативен център на Доверителния фонд на ЕС за 
Африка в подкрепа на процеса от Хартум и инициативата АС – Африкански рог и 
програмите за по-добро управление на миграцията са били временно 
преустановени от ЕС в Судан през 2019 г.; 

К. като има предвид, че Доверителният фонд на ЕС за Африка и други доверителни 
фондове на ЕС ще изтекат в края на 2021 г.; като има предвид, че следващият 
многогодишен инструмент за външно финансиране – Инструментът за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – 
понастоящем се очаква да отдели 10% за дейности, свързани с миграцията, в 
допълнение към установяването на взаимно договорени национални индикативни 

3 Глобална мрежа за правни действия, „Финансово съучастие на ЕС в злодеяния срещу мигранти в 
Либия“.
4 Студенти от заключителния семинар за борба с тероризма и международните престъпления (Capstone 
on Counter-Terrorism and International Crimes), съобщение до Службата на прокурора на Международния 
наказателен съд, озаглавено „Политики на ЕС в областта на миграцията в Централното Средиземноморие 
и Либия (2014 – 2019 г.)“.
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приоритети и гъвкав, основан на стимули подход; 

Л. като има предвид, че би било полезно Комисията и държавите членки да 
установят ясен и пълен преглед на средствата, използвани за финансиране на 
сътрудничеството с трети държави в областта на управлението на миграцията във 
всички финансови инструменти и тяхното изпълнение, включително информация 
за сумите, целите, намерението, допустимите действия и източника на 
финансиране;

1. изразява съжаление относно факта, че доверителните фондове на ЕС са ad hoc 
инструменти, които се отклоняват от обикновената процедура за вземане на 
решения и заобикалят парламентарния контрол и гарантирането на 
демократичния надзор, и следователно им липсва прозрачност и демократична 
отчетност; изтъква, че подробни данни за разпределението на средствата не са 
налични или са трудно достъпни; настоятелно призовава Комисията да 
предприеме незабавни стъпки за подобряване на прозрачността и редовен обмен 
на информация с Европейския парламент и да гарантира по-добър контрол и 
парламентарен надзор върху определянето, изпълнението и последващите 
действия във връзка с Доверителния фонд на ЕС за Африка и Механизма за 
бежанците в Турция, включително всички бъдещи мерки, които следва да бъдат 
приети съгласно член 8, параграф 10 от ИССРМС; настоява за засилване на 
отчетността на органите, на които е възложено пряко управлението на средствата; 
призовава Комисията незабавно да придаде официален характер на статута на 
наблюдател на Парламента на заседанията на управителните съвети на 
доверителните фондове на ЕС и да му представя годишен финансов доклад и 
доклад за правата на човека относно изпълнението на текущи и бъдещи проекти; 

2. отбелязва, че средствата на ЕС са били използвани за оказване на натиск върху 
правителствата партньори, така че да спазват вътрешните цели на ЕС в областта 
на миграцията, и подчертава все по-честото използване от 2016 г. насам на 
засилената обвързаност с условия между сътрудничеството за развитие и 
управлението на миграцията; изразява съжаление по повод на използването на 
помощ за развитие за прилагането на неформални споразумения, в които липсват 
парламентарен контрол и демократичен надзор, включително изявлението на ЕС 
и Турция от 18 март 2016 г., Меморандума за разбирателство между ЕС и 
Африканския съюз относно мира, сигурността и управлението от 23 май 2018 г. и 
Меморандума за разбирателство между ЕС и Нигерия от 29 август 2019 г.; 

3. отбелязва със загриженост недостатъците при прилагането на законодателството 
на ЕС в областта на обществените поръчки по отношение на външната политика 
на ЕС в областта на миграцията5; счита, че разпоредбите на член 3 от Решение 
C(2015) 7293 на Комисията от октомври 2015 г. за създаване на Доверителен фонд 
на ЕС за Африка и за проекти за хуманитарна помощ, финансирани чрез фонда 
„Мадад“ и Механизма за бежанците в Турция, са несъвместими със 
законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки или са освободени 
от него; изтъква липсата на прозрачност по отношение на прилагането и обхвата 

5 Spijkerboer, T. and Steyger, E., „European External Migration Funds and Public Procurement Law“ 
(Спейкербур, Т. и Стейгър, Е., Европейски фондове за външна миграция и Закон за обществените 
поръчки), European Papers, Том 4, № 2, 2019 г., стр. 493 – 521 и стр. 520.
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на правните процедури за възлагане на обществени поръчки при избора на 
партньори по изпълнението6; изразява съжаление по повод на факта, че 
процедурите и критериите за подбор на проекти не са достатъчно ясни или 
документирани7; 

4. посочва, че проектите, които понастоящем са обхванати от Доверителните 
фондове на ЕС, могат да бъдат финансирани по всеки от компонентите на 
ИССРМС – географски, тематичен или бърз отговор — в рамките на определената 
в регламента цел за изразходване на 10%; изразява загриженост относно текущите 
обсъждания в Съвета, насочени към изграждането на инициативи за финансиране 
на „Екип Европа“ в областта на миграцията, с цел да се предложат действия, 
свързани с управлението на миграцията в Африка, при които съществува риск от 
заобикаляне на контрола на Парламента; 

5. изтъква, че Механизмът за бежанците в Турция се различава от доверителните 
фондове на ЕС главно поради това, че продължава да бъде включен в бюджета на 
ЕС; отчита подкрепата, предоставена от Механизма на ЕС за бежанците в Турция 
в подкрепа на бежанци и приемни общности в Турция във връзка със 
здравеопазването, хуманитарната помощ, образованието и социално-
икономическата подкрепа; отбелязва обаче, че тази подкрепа достига само до 
регистрирани бежанци, оставяйки мнозина без помощ; подчертава в това 
отношение, че от 2016 г. насам в някои провинции и градове в Турция достъпът 
до регистрация се затруднява, както съобщават НПО като Амнести 
Интернешънъл; 

6. отбелязва факта, че тази жизненоважна подкрепа беше отпусната в рамките на 
изявлението на ЕС и Турция; изразява загриженост относно двата проекта в 
подкрепа на управлението на миграцията, които възлизат на 80 милиона евро, с 
оглед на липсата на достъп и наблюдение от страна на национални и 
международни наблюдатели, включително до местата за задържане8; подчертава 
необходимостта да се осигури провеждането на строг мониторинг и на одити, за 
да се гарантира спазването на Финансовия регламент; приканва Комисията да 
докладва по-обстойно относно Механизма за бежанците в Турция и изисква от 
нея да гарантира, че средствата са насочвани именно към проекти за бежанците, а 
не се използват за други цели; призовава Комисията да гарантира, че целите на 
Механизма за бежанците в Турция са в съответствие с общите принципи, 
политики и цели на ЕС, включително демокрацията, принципите на правовата 
държава и правата на човека; 

7. подчертава важния принос на доверителния фонд „Мадад“ в подкрепа на достъпа 
до основни услуги като здравеопазване и образование за сирийските бежанци, 
вътрешно разселените лица и приемните общности в съседните държави; 

6 Пак там.
7 Специален доклад № 11/2017 на Европейската сметна палата „Доверителният фонд „Беку“ на ЕС за 
Централноафриканската република – обещаващо начало въпреки някои недостатъци“, 2017 г., стр. 36 – 
39.
8 Отчет по държави на Global Detention Project, Immigration detention in Turkey: a serial human rights 
abuser and Europe’s refugee gatekeeper (Задържане на имигранти в Турция: сериен нарушител на 
правата на човека и пазач на входа на бежанците към Европа), октомври 2019 г. 
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приветства неотдавнашното приемане на пакет от помощ в размер на 130 милиона 
евро в подкрепа на сирийските бежанци и местните общности в Йордания и 
Ливан с оглед на продължаващата хуманитарна криза, дължаща се на 
продължаващия конфликт в Сирия; призовава за това доверителният фонд 
„Мадад“ да бъде включен безпроблемно в новата многогодишна финансова рамка 
(МФР), като се гарантира ефективно договаряне и използване на вече отпуснатите 
средства; 

8. отчита, че някои проекти на Доверителния фонд на ЕС за Африка предоставят 
жизненоважна подкрепа, а именно чрез инвестиране в здравеопазване и 
образование, икономическо развитие, създаване на работни места и интеграция на 
пазарите на труда както за местните общности, така и за бежанците, особено 
уязвимите групи като жени и млади хора; изразява съжаление по повод на факта, 
че Доверителният фонд на ЕС за Африка е оказал слабо въздействие върху 
увеличаването на икономическите възможности и заетостта, както се посочва в 
междинния преглед, въпреки че това е една от четирите основни цели на фонда; 

9. отбелязва констатациите в междинния преглед, че структурата за ръководство и 
управление на Доверителния фонд на ЕС за Африка е гъвкава и ефективна и 
осигурява бързи решения въз основа на стратегически преглед на проблемите и 
компетентен и отдаден персонал; отбелязва, че липсва отчетност и контрол на 
Доверителния фонд на ЕС за Африка, и продължава да изразява загриженост 
относно управлението на фонда, обединяването на ресурси на ЕС с различни 
цели, състава на управителния съвет и регионалните оперативни комитети на 
фонда, което позволи на някои държави членки да вземат преки решения относно 
изразходването на средства на ЕС въз основа на вноска от 3 милиона евро, 
непрозрачността на процеса за определяне и одобряване на проекти и липсата на 
диалог с местните организации на гражданското общество и организациите на 
гражданското общество в областта на правата на човека; подчертава липсата на 
предварителни и текущи оценки на въздействието по отношение на целевите 
групи от населението и държавите, особено що се отнася до основните права, 
както и отсъствието на каквато и да било условност по отношение на основните 
права при използването на финансиране; 

10. подчертава, че доверителните фондове на ЕС са съсредоточени главно върху 
подкрепата за държавите при разработването на национални и регионални 
стратегии за управление на миграцията, подобряването на капацитета за 
предотвратяване на незаконната миграция и борбата с трафика на хора и 
контрабандата на мигранти, както и улесняването на устойчивите и достойни 
връщания и реинтеграция; подчертава, че основният акцент върху цели 3 и 4 на 
Доверителния фонд на ЕС за Африка представлява отдалечаване от цялостния 
подход към миграцията; изразява съжаление по повод на факта, че 37% от 
Доверителния фонд на ЕС за Африка се разпределя за мерки, насочени към 
ограничаване и намаляване на миграцията, докато по-малко от 9% се разпределят 
за справяне с причините за миграцията и принудителното разселване; отбелязва, 
че по-малко от 1,5% от Доверителния фонд на ЕС за Африка са разпределени за 
канали за законна миграция; подчертава, че намаляването на мобилността с цел 
възпиране на миграцията противоречи най-вече на целите на развитието, като 
увеличава бедността и излага на риск основните права; 
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11. отново отправя призива си към Комисията и агенциите на ЕС да отказват или да 
преразглеждат сътрудничеството си с трети държави – включително да спират 
конкретно финансиране и проекти, застрашаващи правата на човека на 
засегнатите лица – когато съответните трети държави не зачитат напълно 
основните права; отново призовава в това отношение Комисията и държавите 
членки – с оглед на сериозните нарушения на правата на човека срещу бежанци, 
лица, търсещи убежище, и мигранти в Либия, включително заловените в морето – 
спешно да преразгледат всички дейности за сътрудничество с компетентните 
либийски органи в областта на морското и граничното наблюдение и управление, 
финансирани по линия на Доверителния фонд на ЕС за Африка, и да спрат 
втората фаза на проекта на Доверителния фонд на ЕС „Подкрепа за 
интегрираното управление на границите и миграцията“ до въвеждането на ясни 
гаранции за спазването на правата на човека, включително премахването на 
закона за инкриминиране на незаконните мигранти; изисква от Комисията да 
гарантира, че независими органи и експерти на ЕС извършват прозрачна оценка 
на риска относно въздействието на финансираните от ЕС проекти върху правата 
на човека на мигрантите и бежанците, както и върху по-голямата част от 
населението в засегнатата от тях държава; призовава за създаването на независим 
механизъм за наблюдение на правата на човека и ясни протоколи за действие в 
случай на нарушения на основните права; 

12. подчертава необходимостта от ясно определяне на рамката на Доверителния фонд 
на ЕС за Африка и Механизма за бежанците в Турция, както и на потенциалните 
им приемници, включително определяне на проекти, докладване, мониторинг и 
оценка, за да се гарантира, че действията, финансирани по линия на Доверителния 
фонд на ЕС за Африка и Механизма за бежанците в Турция, допринасят за 
постигането на специфичните цели на тези фондове и не се използват за никакви 
други цели; призовава Комисията да извърши последваща оценка най-малко една 
година след приключването на всички дейности на Доверителния фонд на ЕС за 
Африка и да информира съответно Парламента; призовава Комисията да включи 
организациите на гражданското общество в тази оценка и да обърне специално 
внимание на въздействието на фонда върху развитието и основните права, като 
обърне специално внимание на проектите по цели 3 и 4; 

13. отбелязва със загриженост, че чрез компонента за бързо реагиране на 
предложения Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИССРМС) сътрудничеството с трети държави в 
областта на управлението на миграцията може да бъде финансирано, без да е 
необходимо Комисията да публикува програмни документи или да се консултира 
с участници от гражданското общество и без участието на Парламента; във връзка 
с това твърди, че е необходимо да се гарантира, че МФР за периода 2021 – 2027 г. 
се придружава от стабилна рамка за правата на човека с цел определяне, 
изпълнение и мониторинг на бъдещите програми за сътрудничество в областта на 
миграцията; призовава Комисията и държавите членки да използват ИССРМС, 
както и международните си партньорства, за да спомагат за програми за защитата 
на бежанците и мигрантите в съответствие с правото на ЕС и международното 
право, и да гарантират, че ОПР се използва за подкрепа и поддържане на 
устойчивото човешко развитие, демокрацията и правата на човека в защита на 
всички хора; 
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14. призовава ЕС да преразгледа изявлението на ЕС и Турция, за да гарантира 
спазването на стандартите в областта на правата на човека, както и да гарантира, 
че хуманитарната помощ и подкрепата, предоставяна от Механизма за бежанците 
в Турция, не са застрашени от политическа нестабилност.
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