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Конференция за бъдещето на Европа 
Европейски граждански панел 4: 

„ЕС на световната сцена / Миграция“  
 
ПРЕПОРЪКИ, ПРИЕТИ ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПАНЕЛ (ПОДЛЕЖАТ НА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ) 
 
 
Направление 1: Самостоятелност и стабилност  
 
Поднаправление 1.1: Автономност на ЕС  
 
 

1. Препоръчваме стратегическите продукти, произведени в Европа (като 
селскостопански продукти, полупроводници, медицински продукти, 
иновативни цифрови и екологични технологии), да бъдат по-активно 
насърчавани и да бъдат подкрепяни финансово, за да бъдат налични и да 
се предлагат на достъпни цени за европейските потребители и за да се 
намалят във възможно най-голяма степен различните видове зависимост 
от държави извън Европа. Тази подкрепа може да се изразява под 
формата на структурни и регионални мерки, подкрепа за различните 
сектори и веригите на доставки, за да могат те да останат в рамките на ЕС, 
данъчни облекчения, субсидии, активна политика по отношение на МСП, 
както и образователни програми за съхраняване на съответните умения и 
работни места в Европа. Активната промишлена политика обаче следва 
да бъде избирателна и съсредоточена върху иновативните продукти или 
продуктите, които са от значение за посрещане на основни нужди и 
предлагане на основни услуги. 
 
Нашата препоръка произтича от това, че Европа е зависима от фактори 
извън континента в твърде много случаи и при това в ключови области, 
които потенциално могат да предизвикат дипломатически конфликти и 
биха могли да доведат до недостиг на основни или стратегически значими 
продукти или услуги. Тъй като производствените разходи в ЕС често са по-
високи, отколкото в други части на света, по-активното популяризиране и 
подпомагане на тези продукти ще предостави възможност на европейците 
– и ще ги стимулира – да купуват конкурентоспособни европейски 
продукти. Това също ще засили европейската конкурентоспособност и ще 
спомогне за това ориентираните към бъдещето промишлени отрасли и 
работни места да се съхранят в рамките на Европа. По-силната 
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регионализация на производството също така ще намали транспортните 
разходи и екологичните щети. 
 
 

2. Препоръчваме ЕС да намали зависимостта си от вноса на нефт и газ. Това 
следва да се постигне чрез оказване на активна подкрепа на проектите за 
обществен транспорт и енергийна ефективност, чрез изграждане на 
високоскоростна железопътна мрежа и мрежа за превоз на товари в цяла 
Европа и чрез разширяване на снабдяването с чиста и възобновяема 
енергия (по-специално слънчева и вятърна енергия) и внедряването на 
алтернативни технологии (като водород или производство на енергия от 
отпадъци). ЕС следва също така да насърчава промяната в колективната 
нагласа, така че хората да предпочетат използването на обществен 
транспорт, съвместното ползване на електрически автомобили и 
колоезденето пред личния автомобил. 
 
Препоръчваме тези действия, тъй като от тях печелят всички – както по 
отношение на автономността на Европа спрямо външни фактори, така и по 
отношение на амбициозните цели в областта на климата и намаляването 
на CO2. Те също така ще дадат възможност на Европа да се превърне в силен 
участник в областта на ориентираните към бъдещето технологии, да укрепи 
икономиката си и да създаде работни места. 
 
 

3. Препоръчваме да се приеме законодателен акт на равнището на ЕС, чрез 
който да се гарантира, че всички процеси на производство и снабдяване 
в ЕС и всички внасяни стоки отговарят на качествените и етичните норми, 
на нормите във връзка с устойчивостта, както и на всички приложими 
европейски стандарти в областта на правата на човека; препоръчваме 
също така да се предлага сертифициране за продуктите, които отговарят 
на изискванията по този законодателен акт. 
 
Препоръчваме тези мерки, тъй като те биха помогнали както на 
потребителите, така и на търговците да получават лесен достъп до 
информация за продуктите, които купуват или с които търгуват. Това се 
постига чрез проверка на системата за сертифициране; сертифицирането 
също така спомага за намаляване на разликата между евтините и скъпите 
продукти, предлагани на пазара. Евтините продукти няма да отговарят на 
изисквания стандарт и следователно няма да могат да се предлагат като 
продукти с добро качество. Покриването на изискванията за това 
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сертифициране би било от полза за опазването на околната среда, 
спестяването на ресурси и насърчаването на отговорно потребление. 
 
 

4. Препоръчваме да се приеме и изпълни общоевропейска програма за 
подпомагане на малките местни производители от стратегически сектори 
във всички държави членки. Тези производители ще получават 
професионално обучение, ще бъдат финансово подпомагани чрез 
субсидии и ще бъдат насърчавани да произвеждат – когато за целта има 
налични в ЕС суровини – повече стоки, които отговарят на изискванията, 
за сметка на вноса. 
 
Препоръчваме това, защото ЕС, подкрепяйки установените в ЕС 
производители в стратегически сектори, може да постигне икономическа 
автономност в тези сектори. Това може само да укрепи целия 
производствен процес и съответно да насърчи иновациите. Тези мерки 
биха довели до по-устойчиво производство на суровини в ЕС, биха 
намалили транспортните разходи и биха били от полза за опазването на 
околната среда. 
 
 

5. Препоръчваме да се подобри прилагането на правата на човека на 
европейско равнище чрез: повишаване на осведомеността в държавите, 
които не спазват в необходимата степен разпоредбите на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; 
упражняване на строг контрол, координиран от ЕС с помощта на 
информационното табло в областта на правосъдието, върху степента, в 
която правата на човека се зачитат в държавите членки, и стриктно 
налагане на спазването чрез различни видове санкции. 
 
Препоръчваме това, тъй като държавите членки вече са изразили 
съгласието си с правата на човека чрез ратифицирането на Европейската 
конвенция за правата на човека, като сега е необходимо да се подобри 
приемането във всяка отделна държава, за да се гарантира, че правата на 
човека са широко известни и се прилагат активно в тези държави членки. 
 
 

6. Препоръчваме да се пристъпи към преразглеждане на уредбата и да се 
проведе интензивна комуникационна кампания на общоевропейско 
равнище, за да може EURES (европейска мрежа на службите по 
заетостта), порталът на ЕС за имиграцията и инструментът на ЕС за 
профилиране на уменията за граждани на трети държави да се 
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популяризират сред европейските граждани и да се използват по-често от 
дружествата от ЕС за обявяване на свободните им работни места. 
 
Препоръчваме да не се създава нова онлайн платформа за обявяване на 
възможности за работа за европейските младежи. На европейско равнище 
вече съществуват предостатъчно подобни инициативи. Считаме, че 
усъвършенстването на вече съществуващите възможности е най-добрият 
начин за по-успешно предоставяне на информация за наличната работна 
ръка и възможностите за работа на европейско равнище. 
 

Поднаправление 2.3: Сигурност  
 
 

7. Препоръчваме да се създаде система за трудова миграция в ЕС, която да 
се основава на реалните нужди на европейските пазари на труда. Следва 
да има единна система за признаване на професионалните и 
академичните дипломи от държави във и извън ЕС. Следва да има 
предложения за професионална квалификация, както и предложения за 
културна и езикова интеграция за квалифицираните мигранти. Лицата, 
търсещи убежище, които притежават съответните квалификации, следва 
да получават достъп до пазара на труда. Следва да има интегрирана 
агенция, за която европейската мрежа на публичните служби по заетостта 
може да послужи като основа. 
 
Препоръчваме това, тъй като Европа се нуждае от квалифицирана работна 
ръка в някои области, в които потребностите не могат да бъдат напълно 
задоволени във вътрешен план. Понастоящем няма достатъчно надеждни 
начини за законно кандидатстване за разрешително за работа в ЕС. 
Създаването на общоевропейска система за признаване на 
професионалните и академичните дипломи би улеснило покриването на 
тези нужди и би спомогнало за опростяването на трудовата миграция в 
рамките на ЕС и към него. Свободните работни места биха могли да се 
запълват по-ефективно, а неконтролираната миграция би могла да се 
управлява по-успешно. Отварянето на системата за трудова миграция за 
лицата, търсещи убежище, би могло да спомогне за ускоряване на тяхната 
интеграция в европейските икономики и общества. 
 
 

8. Препоръчваме Европейският съюз да разшири законодателството си, за 
да предостави повече правомощия и независимост на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана (Frontex). Това би предоставило 
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възможност на Frontex да извършва своите операции във всички държави 
членки, за да може да гарантира защитата на всички външни граници на 
ЕС. При все това ЕС следва да организира одити на процесите във връзка 
с организацията на Frontex, тъй като е необходимо функционирането на 
Frontex да бъде напълно прозрачно, за да се избегнат всякакви видове 
злоупотреби. 
 
Препоръчваме това, тъй като считаме, че е неприемливо на Frontex да бъде 
отказван достъп до границите, особено в ситуации, в които се наблюдават 
нарушения на правата на човека. Искаме да осигурим, че Frontex прилага 
европейското законодателство. Frontex от своя страна трябва да бъде обект 
на контрол и проверки, за да се предотврати неподходящото поведение в 
рамките на организацията.  
 
 

9. Препоръчваме Европейският съюз да организира възможността за 
скрининг на гражданите и по-конкретно на икономическите мигранти 
(въз основа на доказани умения, опит и др.) в държавата на заминаване; 
целта е да се определи кой отговаря на условията, за да може да дойде и 
да работи в ЕС в зависимост от икономическите нужди/свободните 
работни места в приемащата държава. Тези критерии за проверка трябва 
да бъдат публични и общодостъпни. Това може да се осъществи чрез 
създаването на (онлайн) Европейска агенция за имиграцията. 
 
Препоръчваме това, тъй като по този начин хората няма да бъдат 
принудени да прекосяват границата незаконно. Ще има контролиран поток 
от хора, които влизат в ЕС, което ще доведе до намаляване на натиска по 
границите. В същото време това би улеснило попълването на свободните 
работни места в приемащите държави. 
 
 

10. Препоръчваме на Европейския съюз да гарантира, че политиката на 
посрещане и съоръженията на всяка граница са еднакви и че се зачитат 
правата на човека и се гарантират безопасността и здравето на всички 
мигранти (включително бременни жени и деца). 
 
Препоръчваме тези мерки, защото за нас справедливото и равно третиране 
на мигрантите по всички граници е от много голямо значение. Искаме да 
предотвратим ситуациите, в които мигрантите остават твърде дълго на 
границите, а държавите членки са силно затруднени от притока на 
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мигранти. Всички държави членки трябва да бъдат добре подготвени за 
посрещане на мигрантите.  
 

Направление 2: ЕС като международен партньор  
 
Поднаправление 2.1: Търговията и отношенията от гледна точка на етиката 
 
 

11. Препоръчваме на ЕС да наложи ограничения върху вноса на продукти от 
държави, които допускат детския труд. Това следва да се извърши чрез 
изготвяне на черен списък на дружествата, който следва периодично да 
се актуализира в съответствие с развитието на ситуацията. Освен това 
препоръчваме да се осигури постепенен достъп до образование за 
децата, които напускат работа, и да се насърчи осведомеността на 
потребителите относно детския труд чрез информация, 
разпространявана официално ЕС, например в рамките на кампании и 
чрез конкретни примери за живота, който водят отделни деца. 
 
Препоръчваме тези мерки, тъй като отчитаме връзката между липсата на 
достъп до образование и наличието на детски труд. Чрез тази препоръка 
искаме да повишим осведомеността на потребителите и да намалим 
търсенето на продукти, произведени чрез детски труд, така че тази 
практика да може в крайна сметка да бъде премахната.  
 
 

12. Препоръчваме ЕС да установи партньорства с развиващите се страни, като 
подкрепя тяхната инфраструктура и споделя своя опит в замяна на 
взаимноизгодни търговски споразумения, за да ги подпомогне в прехода 
към екологосъобразни енергийни източници. 
 
Тази препоръка има за цел да улесни прехода към възобновяеми 
енергийни източници в развиващите се страни чрез търговски партньорства 
и дипломатически споразумения. Това би установило добри дългосрочни 
отношения между ЕС и развиващите се страни и би допринесло за борбата 
с изменението на климата. 
 
 

13. Препоръчваме ЕС да въведе задължителен екорейтинг, който да се 
посочва на лицевата страна на всички продукти, които могат да бъдат 
закупени от крайния потребител. Екорейтингът ще се изчислява в 
зависимост от емисиите от производството и транспортирането, както и в 



 

Граждански панел 4, сесия 3 – 8 

Европейски граждански панел 4: „ЕС на световната сцена / Миграция“ 

зависимост от вредното съдържание въз основа на списък с опасни 
продукти. Екорейтингът следва да се управлява и следи от орган на ЕС. 
 
Чрез тази препоръка се цели да се повиши осведомеността на 
потребителите в ЕС за отпечатъка върху околната среда на продуктите, 
които купуват. Екорейтингът ще предостави възможност въз основа на 
метод за изчисление, който ще се прилага за целия ЕС, да се онагледява 
лесно доколко екологосъобразен е даден продукт. Екорейтингът следва да 
включва QR код на гърба на продукта, предоставящ допълнителна 
информация за неговия отпечатък върху околната среда.  
 
Поднаправление 2.2: Международни действия в областта на климата 
 
 

14. Препоръчваме на Европейския съюз да приеме стратегия, за да бъде по-
автономен, що се отнася до производството на енергия. Европейски 
орган, интегриращ съществуващите европейски енергийни институции, 
следва да координира развитието на възобновяемите енергийни 
източници в зависимост от нуждите, капацитета и ресурсите на 
държавите членки, като същевременно зачита техния суверенитет. 
Институциите ще насърчават обмена на знания помежду си с оглед на 
изпълнението на тази стратегия. 
 
Препоръчваме това, тъй като настоящата зависимост ни прави уязвими в 
ситуации на политическо напрежение с държавите, от които внасяме. 
Настоящата електроенергийна криза е пример за това. При тази 
координация обаче следва да се зачита суверенитетът на всяка държава. 
 
 

15. Препоръчваме по-високи екологични стандарти за износа на отпадъци в 
рамките на ЕС и извън него и по-строги проверки и санкции за спиране на 
незаконния износ. ЕС следва да стимулира в по-голяма степен държавите 
членки да рециклират собствените си отпадъци и да ги използват за 
производството на енергия. 
 
Тази препоръка има за цел да се спрат екологичните щети, които се нанасят, 
когато някои държави се избавят от своите отпадъци за сметка на други, 
особено когато това се прави, без да се прилагат каквито и да е екологични 
стандарти. 
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16. Препоръчваме ЕС да насърчава по-активно текущия екологичен преход 
чрез въвеждане на цел за премахване на замърсяващите опаковки. Това 
би включвало намаляване на опаковките или използване на по-
екологосъобразни опаковки. За да се гарантира, че по-малките 
предприятия могат да се адаптират, следва да се предоставят помощ и 
корекции. 
 
Препоръчваме тези действия, защото е необходимо да намалим 
използването на природни ресурси, особено на суровини от държави извън 
ЕС. Трябва също така да намалим вредите, които европейците нанасят на 
нашата планета и на нейния климат. Увеличаването на подкрепата за 
малките предприятия е от решаващо значение, за да могат те да се 
адаптират, без да увеличават цените си. 
 
 

17. Препоръчваме на държавите от Европейския съюз заедно да разгледат 
по-сериозно въпроса за ядрената енергия. Следва да се засили 
сътрудничеството във връзка с оценката на използването на ядрената 
енергия и нейната роля в прехода към екологична енергия, който Европа 
трябва да реализира. 
 
Препоръчваме това, тъй като въпросът за ядрената енергия не може да 
бъде решен от една държава. Понастоящем в половината от държавите 
членки се намират над сто реактора, а други реактори са в процес на 
изграждане. Тъй като разполагаме с обща електроенергийна мрежа, 
произвежданата от тях електроенергия с ниски въглеродни емисии е от 
полза за всички европейци и увеличава енергийната независимост на 
нашия континент. Освен това ядрените отпадъци, които не се съхраняват по 
безопасен начин, или евентуалните аварии биха засегнали няколко 
държави. Независимо дали изборът им е в полза на ядрената енергия или 
не, европейците следва да обсъдят тези въпроси заедно и да приемат по-
единни стратегии, като същевременно зачитат националния суверенитет на 
всяка държава. 
 
 
Поднаправление 2.3: Популяризиране на европейските ценности 
 
 

18. ЕС следва да се доближи до гражданите. Препоръчваме ЕС да създаде и 
укрепи връзките с гражданите и местните институции, например с 
органите на местното самоуправление, училищата и общините. Това 
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следва да се направи, за да се подобри прозрачността, да се достигне до 
гражданите и да се подобри комуникацията с тях относно конкретните 
инициативи на ЕС и общата информация за ЕС.  
 
Препоръчваме това, тъй като настоящата информация за ЕС не е достатъчно 
достъпна за всички групи в обществото и не достига до обикновените 
граждани. В много случаи тя е представена по скучен, труден за разбиране 
и недостъпен начин. Това трябва да се промени, така че гражданите да 
могат да добият ясна представа за ролята и действията на ЕС. За да се 
насърчи интересът към тази тематика, информацията за ЕС трябва да бъде 
по-леснодостъпна, стимулираща и интересна и да бъде представена на 
ежедневен език. Нашите предложения са: посещения в училищата от 
политици от ЕС, радио, подкастове, преки публикации, статии в пресата, 
автобусни кампании, социални медии, местни граждански асамблеи и 
създаване на специална работна група за подобряване на комуникацията 
на ЕС. Тези мерки ще позволят на гражданите да получават информация за 
ЕС, която не е филтрирана чрез националните медии. 
 
 

19. Препоръчваме по-голямо участие на гражданите в политиката на ЕС. 
Препоръчваме да се организират прояви за пряко участие на гражданите, 
подобни на Конференцията за бъдещето на Европа. Те следва да бъдат 
организирани на национално, местно и европейско равнище. ЕС следва 
да предвиди последователна стратегия и основни насоки за тези прояви. 
 
Препоръчваме тези действия, тъй като подобни прояви в рамките на 
демокрацията на участието ще предоставят точна информация за ЕС, а и ще 
подобрят качеството на политиките на ЕС. Проявите следва да бъдат 
организирани с цел популяризиране на основни ценности на ЕС – 
демокрацията и участието на гражданите. Тези прояви ще дадат 
възможност на политиците да демонстрират на гражданите, че за тях е 
важно гражданите да бъдат запознати с текущите събития и да допринасят 
за начина, по който се подхожда към тях. Благодарение на 
централизираните насоки конференциите на национално и местно 
равнище могат да имат съгласувана и единна форма.  
 
 

Направление 3: Силна позиция на ЕС в един мирен свят 
 
Поднаправление 3.1: Сигурност и отбрана 
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20. Препоръчваме в бъдеще да се създадат съвместни въоръжени сили на 

Европейския съюз, които да се използват предимно за целите на 
самоотбраната. Изключва се възможността за каквито и да било 
агресивни военни действия. В рамките на Европа това би създало 
капацитет за предоставяне на подкрепа по време на кризи, например в 
случай на природни бедствия. Извън европейските граници това би 
осигурило капацитет за разполагане на войски в територии при 
възникването на изключителни ситуации и единствено при наличието на 
конкретен правен мандат от Съвета за сигурност на ООН и съответно 
съгласно международното право. 
 
Ако тази препоръка бъде изпълнена, то това би позволило на Европейския 
съюз да бъде възприеман като надежден, отговорен, силен и мирен 
партньор на международната сцена. Съответно се очаква повишените му 
способности за реагиране в критични ситуации както на територията на ЕС, 
така и извън нея, да се използват за защита на основните му ценности. 
 
 
Поднаправление 3.2: Процес на вземане на решения и външна политика на 
ЕС 
 
 

21. Препоръчваме всички области, в които се взема решение с единодушие, 
да бъдат променени, така че решенията да се вземат с квалифицирано 
мнозинство. Единствените изключения следва да бъдат приемането на 
нови членове в ЕС и промените в основните принципи на ЕС, посочени в 
член 2 от Договора от Лисабон и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 
 
Това ще засили позицията на ЕС в света, тъй като той ще бъде единен 
спрямо трети държави и ще може да реагира по-гъвкаво като цяло, както и 
в конкретни кризисни ситуации. 
 
 

22. Препоръчваме на Европейския съюз да засили способността си да 
санкционира държави членки, правителства, образувания, групи или 
организации, както и физически лица, които не спазват неговите основни 
принципи, споразумения и закони. Наложително е да се гарантира, че 
вече съществуващите санкции се прилагат и изпълняват бързо. Санкциите 
срещу трети държави следва да бъдат пропорционални на действията, 
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които са ги предизвикали, да бъдат ефективни и да се прилагат 
своевременно. 
 
За да може ЕС да вдъхва доверие и да бъде надежден, той трябва да налага 
санкции срещу структурите или лицата, които нарушават неговите 
принципи. Тези санкции следва да бъдат своевременно и активно 
прилагани и контролирани. 
 
 
Поднаправление 3.3: Съседни страни и разширяване 
 
 

23. Препоръчваме Европейският съюз да отпусне специален бюджет за 
разработване на образователни програми относно функционирането на 
ЕС и неговите ценности. След това ще бъде предложено на държавите 
членки, които желаят, да ги интегрират в своите учебни програми (в 
началните училища, гимназиите и университетите). Освен това на 
студентите, които желаят да учат в друга европейска държава чрез 
програмата „Еразъм“, би могло да се предложи специален курс по 
въпросите на ЕС и неговото функциониране. На студентите, които изберат 
този курс, ще бъде даден приоритет при участието в програмата 
„Еразъм“. 
 
Препоръчваме тези действия с цел да се засили чувството за 
принадлежност към ЕС. Това ще даде възможност на гражданите да се 
отъждествяват по-силно с ЕС и да бъдат носители на неговите ценности. 
Също така това ще подобри прозрачността по отношение на 
функционирането на ЕС, ползите от членството в него и борбата срещу 
антиевропейските движения. Това следва да действа като възпиращ фактор 
за държавите членки, които желаят да напуснат ЕС. 
 
 

24. Препоръчваме ЕС да използва в по-голяма степен своята политическа и 
икономическа тежест в отношенията си с други държави, за да 
предотврати подлагането на някои държави членки на двустранен 
икономически, политически и социален натиск. 
 
Препоръчваме това по три причини. Първо, това ще засили чувството на 
единство в рамките на ЕС. На второ място, едностранната реакция ще 
отправи ясно, силно и своевременно послание, така че да се избегне всеки 
опит от страна на трети държави да сплашат и да прилагат репресивна 
политика срещу членове на ЕС. На трето място, това ще укрепи сигурността 



 

Граждански панел 4, сесия 3 – 13 

Европейски граждански панел 4: „ЕС на световната сцена / Миграция“ 

на Съюза и ще гарантира, че нито една държава членка няма да се чувства 
изключена или пренебрегната. Двустранните реакции разединяват ЕС и 
представляват слабост, която трети държави използват срещу нас. 
 
 

25. Препоръчваме Европейският съюз да подобри своята медийна стратегия. 
От една страна, ЕС следва да увеличи видимостта си в социалните медии 
и активно да популяризира своето съдържание. От друга страна, ЕС 
следва да продължи ежегодно да организира конференции, като 
Конференцията за бъдещето на Европа, в които гражданите да изразяват 
пряко своите виждания. В допълнение към това препоръчваме също ЕС 
да продължи да насърчава иновациите чрез подкрепа на достъпна 
европейска платформа на социални медии. 
 
Препоръчваме горепосоченото, защото то би могло не само да привлече 
по-младите хора, но и да предизвика по-голям интерес и участие сред 
европейските граждани чрез по-ангажиращ и ефективен инструмент за 
комуникация. Прояви като Конференцията за бъдещето на Европа следва 
да дадат възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на 
вземане на решения и да гарантират, че гласът им ще бъде чут. 
 
 

26. Препоръчваме държавите членки да постигнат съгласие по силна визия и 
обща стратегия, за да се хармонизира и консолидира идентичността и 
единството на ЕС, преди да се даде възможност за присъединяване на 
други държави. 
 
Препоръчваме това, тъй като считаме, че е от съществено значение както 
да се укрепи ЕС, така и да се консолидират отношенията между държавите 
членки, преди да се мисли за интеграцията на други държави. Колкото 
повече държави се интегрират в ЕС, толкова по-сложен ще бъде процесът 
на вземане на решения в рамките на ЕС; следователно е важно да се 
преразгледат процесите на вземане на решения, при които се изисква 
единодушие. 
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Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  
 
Поднаправление 4.1: Справяне с причините за миграцията 
 
 

27. Препоръчваме Европейският съюз да участва активно в икономическото 
развитие на държави извън Европейския съюз, от които има голям приток 
на мигранти. ЕС, с помощта на съответните органи (например местни НПО, 
местни политици, работещи на място, експерти и др.), следва да търси 
начини за ефективна и активна мирна намеса в държави със значителен 
емиграционен поток, които предварително са приели точните условия за 
сътрудничество с местните органи. Тази намеса следва да има осезаеми 
резултати с измеримо въздействие. Същевременно тези осезаеми 
резултати и въздействие следва да бъдат ясно посочени, за да могат 
гражданите на ЕС да разберат политиката на Съюза в областта на помощта 
за развитие. В този смисъл действията на ЕС в областта на помощта за 
развитие следва да станат по-видими. 
 
Препоръчваме това, тъй като, въпреки че ЕС вече работи в областта на 
международното развитие, той трябва да продължи да го прави и да 
инвестира в прозрачност и видимост на политиката и действията, които 
предприема. 
 
 

28. Препоръчваме да има обща европейска рамка в областта на трудовото 
законодателство, тъй като така ще се хармонизират условията на труд в 
целия Съюз (напр. по отношение на минималната работна заплата, 
работното време и др.). ЕС следва да се опита да създаде основни общи 
стандарти в областта на труда, за да се предотврати миграцията на 
граждани, които напускат своите държави на произход, търсейки по-
добри условия на труд. Като част от тези стандарти ЕС следва да засили 
ролята на профсъюзите на транснационално равнище. Така ЕС ще 
разглежда вътрешната икономическа миграция (миграцията на 
гражданите на ЕС) като съществен проблем.  
 
Препоръчваме това, тъй като установихме, че много хора в ЕС мигрират по 
икономически причини, тъй като е налице несъответствие между условията 
на труд в държавите — членки на ЕС. Това води до ефект на изтичане на 
мозъци в някои държави, който следва да се избягва, за да могат 
държавите членки да запазят своите таланти и работната си сила. Въпреки 
че подкрепяме свободното движение на гражданите, считаме, че 
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миграцията на гражданите на ЕС между държавите — членки на ЕС, когато 
се осъществява по принуда, се дължи на икономически причини. Ето защо 
е важно да се създаде обща рамка в областта на трудовото 
законодателство.  
 
 
Подпоток 4.2: Хуманно разглеждане  
 
 

29. Препоръчваме прилагането на съвместна и колективна миграционна 
политика в ЕС, основана на принципа на солидарност. Искаме да се 
съсредоточим върху проблема във връзка с бежанците. Една обща 
процедура във всички държави – членки на Съюза, следва да се основава 
на най-добрите практики и обичаи, които изглеждат успешни във всички 
държави от Съюза. Тази процедура следва да бъде проактивна и да се 
изпълнява активно както от националните органи, така и от 
администрацията на ЕС.  
 
Проблемът, свързан с бежанците, засяга всички държави в ЕС. 
Понастоящем практиките в държавите са твърде разнообразни, което има 
отрицателни последици както за бежанците, така и за гражданите на Съюза. 
Поради това е необходим съгласуван и последователен подход. 
 
 

30. Препоръчваме ЕС да увеличи усилията си за информиране и образоване 
на гражданите на държавите членки по въпросите, свързани с 
миграцията. Тази цел следва да бъде постигната, като децата се образоват 
възможно най-рано, още в началното училище, по теми като миграцията 
и интеграцията. Ако съчетаем това ранно образование с дейностите на 
НПО и младежките организации, както и с широкообхватни медийни 
кампании, бихме могли да постигнем напълно целта си. Освен това 
следва да се използва широк спектър от комуникационни канали — от 
брошури до телевизионни и социални медии. 
 
Важно е да се покаже на хората, че миграцията има и много положителни 
аспекти, като например допълнителна работна сила. Искаме да подчертаем 
колко е важно да се повиши осведомеността относно двата процеса, така 
че хората да разбират причините и последиците от миграцията, за да се 
премахне стигматизацията, произтичаща от възприятията за мигрантите.  
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Поднаправление 4.3 Интеграция  
 

31. Препоръчваме Директива 2013/33/ЕС за определянето на стандарти 
относно приемането на кандидати за международна закрила в 
държавите членки, да бъде заменена от задължителен регламент на ЕС, 
който да се прилага еднакво във всички държави членки. Приоритет 
следва да бъде подобряването на условията в приемните центрове и на 
настаняване. Препоръчваме създаването на специален орган за 
наблюдение от ЕС на прилагането на регламента.  
 
Тъй като съществуващата директива не се прилага по еднакъв начин във 
всички държави членки. Трябва да се избягват условия като тези в 
бежанските лагери в Мория. Поради това препоръчаният регламент следва 
да се прилага и да предвижда задължителни санкции. Що се отнася до 
органа за наблюдение, той следва да бъде силен и надежден. 
 
 

32. Препоръчваме ЕС да гарантира посещаването на езикови курсове и 
курсове за интеграция от всички търсещи убежище или бежанци докато 
тече процедурата по предоставяне на разрешение за пребиваване. 
Курсовете следва да бъдат задължителни и безплатни и да включват 
лична помощ за първоначалната интеграция. Те следва да започнат в срок 
от две седмици след подаването на заявлението за разрешение за 
пребиваване. Освен това следва да се установят механизми за стимули и 
санкции.  
 
Изучаването на езика, както и разбирането на културата, историята и 
етичните норми на приемащата държава, са ключова стъпка към 
интеграцията. Дългото чакане преди започването на първоначалния процес 
на интеграция оказва отрицателно въздействие върху социалното 
приобщаване на мигрантите. Механизмите за санкциониране могат да 
помогнат за установяване доколко мигрантите желаят да се интегрират. 
 
 
Направление 5: Отговорност и солидарност в целия ЕС 
 
Поднаправление 5.1: Разпределение на миграцията  
 
 

33. Препоръчваме системата от Дъблин да бъде заменена с 
правнообвързващ договор, който да гарантира справедливо, 
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балансирано и пропорционално разпределение на търсещите убежище 
лица в ЕС въз основа на солидарност и справедливост. Понастоящем от 
бежанците се изисква да подават молбите си за убежище в първата 
държава — членка на ЕС, в която пристигнат. Този системен преход 
следва да бъде възможно най-бърз. Предложението на Европейската 
комисия за нов пакт на ЕС за миграцията и убежището от 2020 г. е добро 
начало и следва да придобие правна форма, тъй като включва квоти за 
разпределението на бежанците между държавите — членки на ЕС. 
 
Препоръчваме това, тъй като настоящата дъблинска система не зачита 
принципите на солидарност и справедливост. Това стоварва тежестта върху 
държавите на границата на ЕС, в които повечето лица, търсещи убежище, 
влизат за първи път на територията на ЕС. Всички държави членки трябва 
да поемат отговорност за управлението на бежанските потоци към ЕС. ЕС е 
общност на споделени ценности и следва да действа в съответствие с това.  
 
 

34. Препоръчваме ЕС да предоставя подкрепа на държавите – членки на ЕС, 
с цел обработването на молбите за убежище да става по-бързо и в 
съответствие със съвместни стандарти. Освен това следва да се осигури 
хуманитарно настаняване на бежанците. За да се намали тежестта върху 
държавите на пристигане, препоръчваме бежанците, след първото им 
пристигане в ЕС, бързо и ефективно да бъдат разпределяни в рамките на 
ЕС, така че молбите им за убежище да могат да бъдат обработени другаде 
в рамките на ЕС. За тази цел е необходима финансова подкрепа от ЕС, 
както и организационна подкрепа чрез Агенцията на ЕС в областта на 
убежището. Лицата, чиито молби за убежище са отхвърлени, трябва да 
бъдат връщани в своите държави на произход по ефикасен начин, при 
условие че тяхната страна на произход се счита за сигурна. 
 
Препоръчваме това, тъй като понастоящем процедурите за предоставяне 
на убежище отнемат твърде много време и могат да се различават в 
отделните държави членки. Ускоряването на процедурите за предоставяне 
на убежище ще съкрати времето, което бежанците прекарват в очакване на 
окончателното решение за предоставяне на убежище в местата за 
временно настаняване. Лицата, търсещи убежище, които са приети, ще 
могат да бъдат интегрирани по-бързо в държавата на крайната си 
дестинация. 
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35. Препоръчваме силна финансова, логистична и оперативна подкрепа от ЕС 
за управлението на първия прием, който да води до евентуална 
интеграция или до репатриране на нередовни мигранти. Бенефициери на 
такава подкрепа следва да бъдат граничните държави на ЕС, които 
поемат тежестта на миграционния поток. 
 
Препоръчваме силна подкрепа, тъй като някои гранични държави на ЕС 
понасят най-голямата тежест от притока на мигранти поради географското 
си положение. 
 
 

36. Препоръчваме да се засили мандатът на Агенцията на ЕС в областта на 
убежището да координира и управлява разпределението на лицата, 
търсещи убежище, в рамките на държавите — членки на ЕС, за да се 
постигне справедливо разпределение. Справедливото разпределение 
изисква да се вземат предвид потребностите на лицата, търсещи 
убежище, както и логистичният и икономическият капацитет на 
държавите — членки на ЕС, и техните потребности по отношение на 
пазара на труда. 
 
Препоръчваме това, тъй като централизираното координиране и 
управление на разпределението на лицата, търсещи убежище, което се 
възприема като справедливо както от държавите членки, така и от техните 
граждани, предотвратява хаотичните ситуации и социалното напрежение, 
като по този начин допринася за повече солидарност между държавите – 
членки на ЕС. 
 
Поднаправление 5.2: Общ подход към убежището 
 
 

37. Препоръчваме или създаването на обща институция на ЕС, или 
укрепването на Агенцията на ЕС в областта на убежището, която да 
обработва и взема решения по молбите за убежище за целия Европейски 
съюз въз основа на единни стандарти. Тя следва също така да отговаря за 
справедливото разпределение на бежанците. Тази институция следва 
също така да определя кои държави на произход са сигурни и кои не са, 
и следва да отговаря за връщането обратно на лица, на които е отказано 
убежище.  
 
Препоръчваме това, тъй като настоящата политика в областта на 
убежището се характеризира с неясни отговорности и различни стандарти 
в държавите – членки на ЕС. Това води до непоследователно провеждане 
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на процедурите за предоставяне на убежище в ЕС като цяло. Освен това 
Агенцията на ЕС в областта на убежището понастоящем разполага само с 
„мека“ сила. Тя може само да съветва държавите членки по въпроси, 
свързани с убежището.  
 
 

38. Препоръчваме незабавното създаване на специални центрове за 
предоставяне на убежище за непридружени ненавършили пълнолетие 
лица във всички държави – членки на ЕС. Това следва да се направи, за да 
може малолетните и непълнолетните лица да се настаняват и да им се 
предоставят грижи в зависимост от конкретните им потребности при 
първа възможност.  
 
Препоръчваме това, тъй като: 
1) Много от малолетните и непълнолетните лица вероятно са травмирани 
(идват от райони на конфликт). 
2) Различните деца имат различни потребности (в зависимост от възрастта, 
здравословното им състояние и т.н.). 
3) Ако тази препоръка бъде изпълнена, тя ще гарантира, че уязвимите и 
травмирани малолетни и непълнолетни лица ще получават всички 
необходими грижи при първа възможност. 
4) Малолетните и непълнолетните лица са бъдещи европейски граждани и 
като такива, ако бъдат третирани подобаващо, следва да допринасят 
положително за бъдещето на Европа. 
 
 

39. Препоръчваме създаването на обща, прозрачна система за бързо 
разглеждане на молбите за убежище. Тази процедура следва да 
предвижда минимален стандарт и следва да се прилага еднакво във 
всички държави членки. 
 
Препоръчваме това, тъй като: 
1) Ако тази препоръка бъде изпълнена, това би довело до по-бърз и по-
прозрачен начин за разглеждане на молбите за убежище. 
2) Забавянето на процедурата по предоставяне на убежище води до 
незаконосъобразни действия и престъпност. 
3) Минималните стандарти, посочени в нашата препоръка, следва да 
обхващат зачитането на правата на човека, здравословното състояние и 
образователните потребности на лицата, търсещи убежище. 
4) Изпълнението на тази препоръка би довело до достъп до заетост и 
самостоятелност и възможност за положителен принос за обществото в ЕС. 
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Узаконяването на трудовия статус предотвратява злоупотребите с 
търсещите убежище лица в работната среда. Това би било единствено от 
полза за по-успешната интеграция на всички засегнати. 
5) Продължителният престой в центровете за предоставяне на убежище се 
отразява неблагоприятно върху психичното здраве и благосъстоянието на 
обитателите. 
 
 

40. Настоятелно препоръчваме цялостен ремонт на законодателството и 
всички споразумения, уреждащи убежището и имиграцията в Европа. 
Освен това препоръчваме възприемането на подход, разглеждащ 
„Европа като цяло“. 
 
Препоръчваме това, тъй като: 
1) Всички действащи споразумения са неприложими, непрактични и не са 
подходящи за целта си от 2015 г. насам. 
2) ЕС следва да бъде първата „агенция“, която управлява всички други 
агенции и НПО, които се занимават пряко с въпросите на убежището.  
3) Засегнатите държави членки са тези, които са оставени до голяма степен 
сами да се справят с този проблем. Подходът „Европа à la carte“ на някои 
държави членки се отразява зле на единството на ЕС. 
4) Едно ново целево законодателство би дало възможност за по-добро 
бъдеще за всички лица, търсещи убежище, и би довело до по-обединена 
Европа. 
5) Пропуските в действащото законодателство предизвикват конфликти и 
разногласия в цяла Европа и повишена нетърпимост сред европейските 
граждани спрямо мигрантите. 
6) Едно по-силно, целесъобразно законодателство би довело до 
намаляване на престъпността и злоупотребите с настоящата система за 
предоставяне на убежище. 
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Приложение: ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ, КОИТО БЯХА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПАНЕЛА, 
НО НЕ БЯХА ПРИЕТИ 
 
 
Направление 1: Самостоятелност и стабилност  
 
Поднаправление 1.1: Автономност на ЕС 
 
 
Препоръчваме, когато развиващите се страни поискат това, програми за 
интервенция за икономическо развитие, основани на партньорства, 
адаптирани към потребностите на всяка държава, и/или търговски 
споразумения, след първоначално проучване на техния икономически 
потенциал и след това предоставяне на икономическа подкрепа и 
осигуряване на професионално обучение. 

Препоръчваме това, тъй като то води до развитие на промишлена 
независимост, създавайки същевременно работни места, които 
подобряват цялостната миграционна ситуация/статут; това може да 
послужи и за подпомагане на сключването на по-добри търговски 
споразумения в развиващите се страни. 
 
 

Направление 2: ЕС като международен партньор  
 
Поднаправление 2.1: Търговията и отношенията от гледна точка на етиката 
 
 
Препоръчваме ЕС да включва разпоредби, които задължават 
дружествата да контролират своята верига на доставки, като периодично 
предоставят пълен (одитен) доклад, и да определя условия, които 
възнаграждават и ограничават вноса в съответствие с етични критерии. В 
зависимост от размера дружеството следва да предоставя вътрешен 
и/или външен одитен доклад.  
 
Препоръчваме това, за да се разшири етичната перспектива при търговията 
с ЕС чрез мониторинг на дейността на дружествата по веригата на доставки 
в различните държави, като дружествата се стимулират да действат в 
съответствие с етични критерии, свързани например с използването на 
опасни продукти, трудовите права и условията на труд, възможното 
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използване на детски труд и опазването на околната среда. Тази препоръка 
няма да се прилага за онлайн продукти, закупени пряко от потребителя. 
 
 
Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят 
 
Поднаправление 3.1: Сигурност и отбрана 
 
 
Препоръчваме промяна в настоящата концепция на европейската 
архитектура за сигурност и превръщането ѝ в по-ефикасна, ефективна и 
способна наднационална структура. Това в крайна сметка ще доведе до 
създаването на „Съвместни въоръжени сили на Европейския съюз“. Това 
развитие предполага постепенна интеграция и последващо 
преобразуване на националните въоръжени сили. Това обединяване на 
военния капацитет и военните способности в целия Европейски съюз се 
очаква също така да допринесе за трайна европейска интеграция. 
Създаването на съвместни въоръжени сили на Европейския съюз ще 
изисква и ново споразумение за сътрудничество с НАТО, както и с 
държави – членки на НАТО, извън Европа. 
 
С изпълнението на тази препоръка очакваме военните структури в рамките 
на Европейския съюз да станат по-рентабилни и способни да реагират и 
действат, когато е необходимо. Този интегриран подход следва да подобри 
позициите на Европейския съюз да действа решително по координиран 
начин в критични ситуации. 
 
 
Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка  
 
Поднаправление 4.1.: Справяне с причините за миграцията 
 
 
Препоръчваме ЕС да създаде протокол за действие във връзка с 
предстоящата бежанска криза, която ще възникне в резултат на кризата с 
климата. Като част от този протокол ЕС трябва да разшири определението 
за бежанци и лица, търсещи убежище, така че то да бъде всеобхватно и 
да включва хората, засегнати от изменението на климата. Тъй като много 
мигранти няма да имат възможност да се върнат в своите държави на 
произход поради това, че в тях вече няма да може да се живее, друга част 
от протокола следва да гарантира намирането от институциите на нови 
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начини на използване за районите, засегнати от изменението на климата, 
за да подкрепят мигрантите, напуснали тези територии. Например 
наводнените зони биха могли да се използват за създаване на вятърни 
енергийни паркове. 
 
 
Препоръчваме това, тъй като всички ние сме отговорни за кризата в 
областта на климата. Следователно ние носим отговорност към тези, които 
са най-силно засегнати. Въпреки че нямаме нито прогнози, нито конкретни 
данни за бъдещите климатични бежанци, изменението на климата е нещо, 
което със сигурност ще засегне живота на милиони хора. 

 
 

Поднаправление 4.2: Хуманни съображения 
 
 
Препоръчваме незабавното укрепване и финансиране по организиран 
начин на законни, хуманитарни пътища и транспортни средства за 
бежанците от кризисни райони. Специалната система за безопасност на 
европейските пътища (SER) следва да бъде създадена и регулирана от 
специалния орган, създаден специално за тази цел. Тази агенция, 
създадена посредством законодателната процедура, ще разполага със 
собствени специални правомощия, залегнали в нейния процедурен 
правилник. 
 
Трафикът и контрабандата на хора са сериозни проблеми, които трябва да 
бъдат решени. Нашата препоръка със сигурност би довела до намаляване 
на тези явления.  
 
 
Поднаправление 4.3: Интеграция 
 
 
Препоръчваме въвеждането на европейска директива, която да 
гарантира, че във всяка държава членка жителите от трети държави не 
може да надхвърлят 30% от населението. Тази цел следва да бъде 
постигната до 2030 г. и държавите членки на ЕС трябва да получат 
подкрепа за изпълнението ѝ. 
 
Препоръчваме това, тъй като по-равномерното географско разпределение 
ще доведе до по-добро приемане на мигрантите от местното население и 
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следователно до по-добра интеграция. Процентът е вдъхновен от ново 
политическо споразумение в Дания. 


