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Въпросът за миграцията 
ОБОБЩЕНИЕ 
Движенията на бежанците и миграцията са в центъра на световното внимание. През 
последните години Европа трябваше да отговори на най-сериозното предизвикателство, 
свързано с миграцията, след края на Втората световна война. Безпрецедентното пристигане 
на бежанци и незаконни мигранти в ЕС, което достигна своя връх през 2015 г., разкри редица 
недостатъци и пропуски в политиките на ЕС относно убежището, външните граници и 
миграцията. В отговор на тези предизвикателства ЕС започна по-широк процес на реформи, 
насочен към цялостни промени, основаващи се на четири стълба, в политиките в областта на 
убежището и миграцията: намаляване на стимулите за незаконна миграция чрез 
преодоляване на първопричините за нея, подобряване на процеса на връщанията и 
разбиване на мрежите за контрабанда и трафик на хора; спасяване на човешки живот и 
гарантиране на сигурността на външните граници; създаване на силна политика на ЕС в 
областта на убежището, предоставяне на повече законни пътища на лицата, търсещи 
убежище, и на по-ефективни законни канали за законни мигранти. 

Рекордните миграционни потоци към ЕС, наблюдавани през 2015 г. и 2016 г,. намаляха до края 
на 2017 г. и 2018 г. При все това, с цел да се постигне това, което Комисията нарича ефективна, 
справедлива и стабилна бъдеща политика на ЕС в областта на миграцията, ЕС, въз основа на 
Договорите и на други правни и финансови инструменти, осъществява както незабавни, така 
и дългосрочни мерки. Европа, поради своето географско положение и своята репутация на 
пример за стабилност, щедрост и отвореност на фона на нарастващите международни и 
вътрешни конфликти, изменението на климата и бедността в световен мащаб, вероятно ще 
продължи да представлява идеално убежище за лицата, търсещи убежище, и мигрантите. Тази 
тенденция е отразена също така в нарастващия размер, гъвкавостта и разнообразието на 
финансирането от ЕС, както в рамките на сегашния и бъдещия бюджет на ЕС, така и извън него, 
за политиките в областта на миграцията и убежището. 

Настоящото е актуализация на по-ранен общ преглед, изготвен преди изборите за 
Европейски парламент през 2019 г. Вж. също паралелния общ преглед на тема „Подкрепата на 
ЕС за демокрацията и мира по света“. 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628271
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628271
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Актуално състояние 
Броят на международните мигранти в световен мащаб продължи да нараства бързо през 
последните години, достигайки 258 милиона през 2017 г., в сравнение с 220 милиона през 
2010 г. и 173 милиона през 2000 г. След международната конференция на Организацията на 
обединените нации по въпросите на населението и развитието през 1994 г. въпросът за 
международната миграция и връзката ѝ с развитието излиза на все по-преден план в дневния 
ред на международната общност. 

Фигура 1 – Основни миграционни маршрути към Европа 

 
Източник на данните: Frontex; графика на Джулио Сабати, EPRS. 

Уредбата на начина, по който ЕС управлява миграцията е разпръсната в множество правни и 
политически инструменти. След достигането на безпрецедентни равнища на миграционни 
потоци към Европа през 2015 г. тази политика се основава главно на Европейската програма 
за миграцията. Действията на ЕС в тази област се изразяват в предлагане и изпълнение на 
незабавни и дългосрочни мерки с акцент върху вътрешното и външното измерение на 
неговата миграционна политика и върху външните граници на ЕС. Мерките включват връщане 
и обратно приемане на незаконни мигранти, които нямат право да влизат или пребивават на 
територията на ЕС, борба срещу контрабандата на мигранти, защита на външните граници на 
ЕС, създаване на законни пътища за лицата, които се нуждаят от международна закрила, 
създаване на стабилна политика на ЕС в областта на убежището въз основа на баланс между 
солидарността и отговорността, както и предприемане на действия във връзка с миграцията 
в сътрудничество с трети държави чрез политически и финансови средства. ЕС е установил 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
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подробни общи стандарти в няколко регламента и директиви, но действителното прилагане 
на политиката в областта на убежището и миграцията е отговорност на държавите членки, 
които трябва да гарантират, че националното им законодателство е в съответствие както с 
правото на ЕС, така и с международните споразумения. Външната политика на ЕС в областта 
на миграцията е част от общия подход на ЕС към миграцията и допълва външната политика на 
ЕС и сътрудничеството за развитие. Тя се основава на общи цели, определени от държавите 
членки, и е отразена в общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Сътрудничеството с 
трети държави е включено в глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ), чрез 
който ЕС започна политически диалог и създаде партньорства с трети държави. 

Предизвикателствата, пред които ЕС се изправи след неотдавнашното безпрецедентно 
неконтролирано пристигане на голям брой бежанци и незаконни мигранти, разкриха редица 
недостатъци и пропуски в политиките на ЕС в областта на убежището, миграцията и външните 
граници. То оказа натиск върху системата на ЕС за предоставяне на убежище, която 
представлява правна рамка, обхващаща всички аспекти на процеса по предоставяне на 
убежище. При съществуващата система търсещите убежище лица не се третират еднакво, а 
процентът на признаване варира в различните страни от ЕС. Освен това, поради географското 
си положение, само малък брой държави всъщност отговарят за почти всички молби за 
убежище, подадени в рамките на ЕС. За да стане по-ефективна, по-хармонизирана, по-
справедлива и по-устойчива на бъдещ миграционен натиск, правната рамка трябва да бъде 
реформирана. Една от първите спешни мерки след миграционната вълна през 2015 г. имаше 
за цел да облекчи миграционния натиск върху Гърция и Италия, които бяха най-силно 
засегнати от притока на хора. Целта беше да се преместят отговарящите на условията 
кандидати за международна закрила – от националности с общ процент на признаване на 
молби за предоставяне на убежище в държави членки от 75% или повече – в други държави – 
членки на ЕС, като по този начин се гарантира справедливо и балансирано разпределение и 
споделяне на отговорността за лицата, търсещи убежище в ЕС. Не всички държави членки 
обаче желаеха да участват в схемата, което беше израз на противоположни обществени 
нагласи и на трудности при балансирането на солидарност и отговорност между различните 
държави – членки на ЕС. 

Освен това, за да се ограничи незаконната миграция, е необходима ефективна политика за 
връщане и обратно приемане на незаконните мигранти. Ето защо Комисията, поради ниските 
проценти на връщане, насочи вниманието си върху подобряването на собствените си 
възможности посредством обновен план за действие в областта на връщането и предложение 
за изменение на Директивата за връщането. Тя също така сключва споразумения за обратно 
приемане или практически договорености със страните на произход и на транзитно 
преминаване от Африка и Азия. 

Неконтролираните миграционни потоци разкриха също така слабости в управлението на 
външните граници на ЕС. Ключов елемент в подкрепата на ЕС за държавите членки е 
оперативната подкрепа, предоставяна в рамките на системата за горещи точки. Това включва 
идентифициране и регистриране на всички пристигнали търсещи убежище лица, както и 
осигуряване на адекватни условия на приемане и капацитет. Въпреки че има напредък в 
снемането на пръстови отпечатъци на мигрантите и според данните, предоставени от 
Комисията, то вече достига близо 100%, условията за прием продължават да пораждат 
сериозна загриженост. През 2017 г. и през 2018 г. бе отчетен значителен спад на разкритите 
незаконни преминавания по външните граници на ЕС, главно по миграционните маршрути 
през Източното и Централното Средиземноморие, но цялостният натиск върху външните 
граници на Европа продължава да е относително висок. Освен това пътуването до ЕС може да 
бъде изключително опасно, а контрабандистите често излагат живота на мигрантите на 
рискове. Предотвратяването на загуба на човешки живот, особено в Средиземно море, 
изисква операции по издирване и спасяване, както и борба срещу мрежите за трафик и 
контрабанда на хора. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_bg.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
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Миграцията представлява значим в макроикономически план проблем в световен мащаб. 
Според Програмата на Обединените нации за развитие (ПРООН) при сценарий, в който е 
налице нулева миграция, сред развитите страни до 2025 г. единствено в Нова Зеландия и 
Ирландия ще продължи да се увеличава броят на населението в трудоспособна възраст, а във 
всички останали страни броят на това население ще спадне значително. Един начин, наред с 
други, за противодействие на спада или застоя в нарастването на населението е отварянето 
на законни канали за миграция, а това налага намирането на глобално решение. Налице е 
също така неотложна нужда да се заменят незаконните миграционни потоци, които доведоха 
до толкова много страдание и нарушения на правата на човека, със законни канали за 
миграция. Както председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в речта си за 
състоянието на Съюза през 2017 г., „незаконната миграция ще спре само ако има реална 
алтернатива на опасните пътувания.“ 

Очаквания на обществеността за участието на ЕС1 

Според поредица от проучвания на Евробарометър за „възприятията и очакванията“, 
проведени по поръчка на Европейския парламент, подкрепата на гражданите на ЕС за още по-
засилено участие на ЕС по въпроса за миграцията спадна от 74% през 2016 г. на 72% през 
2018 г. Въпреки че е налице спад, той е незначителен и цялостната подкрепа за участието на 
ЕС по въпроса за миграцията продължава да бъде много висока. Различията между мненията 
в отделните държави членки са значителни. Най-силна подкрепа за предприемането на по-
активни действия от страна на ЕС за справяне с миграцията е отчетена в Кипър (88%), Испания 
(85%) и Португалия (84%). Най-слаба подкрепа за предприемането на по-активни действия от 
страна на ЕС в тази сфера се наблюдава в Австрия (55%), Латвия и Обединеното кралство (56%). 
Независимо от различията между държавите членки, подкрепата за засилено участие на ЕС по 
въпроса за миграцията се споделя от мнозинството от гражданите във всяка държава членка. 

Като цяло подкрепата за засилено участие на ЕС по въпроса за миграцията е спаднала с 
2 процентни пункта. На равнището на държавите членки най-значителният спад е в Естония 
(спад от 15 процентни пункта), Чешката република (спад от 13 процентни пункта) и 
Обединеното кралство (спад от 12 процентни пункта). В осем държави членки се наблюдава 

Фигура 2 — Процент на респондентите, които биха желали ЕС да има по-голямо 
участие отколкото понастоящем 

 

Източник: EPRS въз основа на данни от Евробарометър 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prouchvane-evropeytsite-ochakvat-deystviia-ot-es-sreshchu-terorizma-i-bezrabotitsata
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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нарастване на желанието за засилено участие 
на ЕС по въпроса за миграцията, като най-
значителното нарастване е отчетено в 
Испания (нарастване с 6 процентни пункта).  

Налице е значително подобрение в оценката 
на участието на ЕС по въпроса за миграцията 
от 2016 г. насам. Делът на европейците, които 
считат, че действията на ЕС са недостатъчни, е 
спаднал с осем процентни пункта (от 66% през 
2016 г. на 57% през 2018 г.), но това становище 
все още се споделя от повечето европейски 
граждани. Делът на европейците, които 
считат, че действията на ЕС по въпроса за 
миграцията са достатъчни, е нараснал с 7 
процентни пункта (от 19% през 2016 г. на 26% 
през 2018 г.). Въпреки че оценката на 
ефективността на ЕС в тази област се е 
подобрила, участието на ЕС по въпроса за 
миграцията продължава да бъде дейността в 
областта на политиката, на която 
респондентите дават най-лоша оценка. 

Тази положителна промяна в оценката на 
участието на ЕС в областта на миграцията е 
най-силно изразена в Румъния (увеличение от 
19 процентни пункта), Ирландия (увеличение 
от 14 процентни пункта) и в България 
(увеличение от 12 процентни пункта). 
Подобрението в оценката на участието на ЕС 
е почти всеобщо, като само в три държави 
членки се наблюдава влошаване на оценката 
в процентно отношение за действията на ЕС в 
областта на миграцията през 2018 г. в 
сравнение с 2016 г. Такава обратна тенденция 
е отчетена в Австрия (спад от 9 процентни 
пункта), Малта (спад от 8 процентни пункта) и 
в Люксембург, където промяната е 
незначителна (спад от 1 процентен пункт).  

Разликите в оценката на действията на ЕС 
между държавите членки остават значителни. 
Оценката в процентно отношение за това 
дали действията на ЕС са „подходящи“ варира, 
като в Гърция тя е10%, в Хърватия — 43%, а в 
Дания — 40%.  

В областта на миграционната политика се наблюдава една от най-големите разлики между 
очакванията на гражданите и тяхната оценка на участието на ЕС (заедно с борбата срещу 
безработицата и данъчните измами). Въпреки че тази разлика е намаляла значително, което 
се дължи главно на по-добрата оценка на действията на ЕС, може да се направи още много, за 
да се отговори на тревогите на гражданите. 

Фигура 4 — Възприемане на действията 
на ЕС като подходящи понастоящем: 
разлика в процентни пунктове между 
2016 г. и 2018 г. 

 

Източник: EPRS въз основа на данни от 
Евробарометър 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

Фигура 3 – Очаквания за повече 
действия на ЕС, отколкото в момента: 
разлика в процентни пунктове между 
2016 г. и 2018 г. 

 

Източник: EPRS въз основа на данни от 
Евробарометър 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prouchvane-evropeytsite-ochakvat-deystviia-ot-es-sreshchu-terorizma-i-bezrabotitsata
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/prouchvane-evropeytsite-ochakvat-deystviia-ot-es-sreshchu-terorizma-i-bezrabotitsata
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Рамка на ЕС 
Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) обвързва ЕС, като недържавен участник, със 
зачитането на нормите на Обединените нации, както и със стриктното спазване и развитието 
на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации, когато изпълнява своята роля за защитата и 
утвърждаването на правата на човека посредством всички свои действия, като при това той 
трябва да отделя специално внимание на правата на децата.2 ЕС разполага със споделена 
компетентност за развиване на обща имиграционна политика. Съгласно правото на ЕС, 
член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 
„развива единна политика по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните 
граници, която се основава на солидарността между държавите членки и е справедлива 
спрямо гражданите на трети страни“. Понятието за граждани на трети страни включва също 
така и лицата без гражданство. Член 78 от ДФЕС предвижда, че ЕС развива обща политика в 
областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила. В този член също така 
се очертава ролята на Европейския парламент и Съвета като съзаконодатели, когато приемат 
мерки за обща европейска система за убежище. В случай на внезапен приток на граждани на 
трети страни в една или повече държави членки Съветът може да приема временни мерки по 
предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент. В член 79, 
параграф 1 се предвижда разработването от страна на Парламента и Съвета, действащи в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, на засилени мерки за борба с 
незаконната имиграция и трафика на хора, а съгласно член 79, параграф 3 „Съюзът може да 
сключва с трети страни споразумения за обратно приемане в страните по произход или 
страните, от които идват, на граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали 
да отговарят на условията за влизане, присъствие или пребиваване на територията на една от 
държавите членки“. Член 80 от ДФЕС се позовава на принципа на солидарност и на 
справедливо разпределение на отговорностите, включително във финансово отношение, 
между държавите членки, когато те осъществяват политики в областта на контрола по 
границите, убежището и имиграцията. Член 18 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз урежда правото на убежище, а член 19 – забраната за връщане. Съответствието с Хартата 
е условие за валидността и законосъобразността на вторичното законодателство на Съюза, 
включително директивите и регламентите в областта на убежището. 

Общата европейска система за убежище трябва да зачита задълженията на държавите 
съгласно Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и протокола към нея от 1967 г. 
(Женевска конвенция), както и другите релевантни договори, като например Конвенцията за 
правата на детето. Тя трябва да спазва и принципа на забрана за връщане, предвиден в член 33 
от Конвенцията за бежанците.3 

Повечето фондове на ЕС, свързани с политиките в областта на миграцията, са включени във 
функция 3 (вътрешна политика) и функция 4 (външна политика) от Многогодишната финансова 
рамка (МФР). Сред тях са фонд „Убежище, миграция и интеграция“(ФУМИ), който има за цел 
насърчаването на ефективното управление на миграционните потоци и разработването на 
общ подход на Съюза към имиграцията и предоставянето на убежище, и фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС), предоставящ подкрепа за управлението на външните граници и общата 
визова политика (ФВС — граници и визи) и финансова подкрепа за полицейското 
сътрудничество, предотвратяването и противодействието на престъпността, включително 
контрабандата на мигранти. Съгласно данните от април 2018 г. първоначално разпределените 
средства за ФУМИ по МФР за периода 2014 – 2020 г. са се увеличили от 3,8 милиарда евро на 
6,6 милиарда евро, а средствата за ФВС са се увеличили слабо от 3,7 милиарда евро на 3,8 
милиарда евро. 

Децентрализирани агенции на ЕС също работят в областта на миграцията, и по-специално 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), която участва в управлението и 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E067&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://fra.europa.eu/bg/charterpedia/article/18-pravo-na-ubezhishche
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/bg/charterpedia/article/19-zashchita-v-sluchay-na-prinuditelno-otvezhdane-ekspulsirane-i-ekstradiran
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/
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контрола на външните граници; Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 
(EASO), предоставяща съдействие при изпълнението на задълженията на държавите членки в 
рамките на системата за убежище, и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол), която подпомага полицейското сътрудничество 
между държавите членки, включително в борбата с контрабандата на мигранти. Агенциите на 
ЕС действат при непряко управление, което означава, че Комисията делегира изпълнението 
на бюджета на тези агенции. Съгласно данните от 2018 г. общият размер на приноса на ЕС от 
МФР за периода 2014 – 2020 г. за Frontex се е увеличил от първоначално поетото задължение 
в размер на 628 милиона евро до 1 638 милиона евро (април 2018 г.), за EASO – от 109 милиона 
евро на 456 милиона евро (април 2018 г.), и за Европол – от 654 милиона евро на 753 милиона 
евро (април 2018 г.). 

Средства от Инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза следва да се отпускат до 
2019 г. в случаи на бедствия с „изключителен мащаб и въздействие“, когато „другите 
инструменти, с които разполагат държавите членки и Съюзът, са недостатъчни“. До април 
2018 г. Комисията сключи договори за предоставяне на 605 милиона евро под формата на 
спешна подкрепа за бежанците в Гърция. Фондове като „Хоризонт 2020“, Фондът за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ) също разпределят средства 
в областта на миграцията, по-конкретно за интеграцията на бежанците и мигрантите. 
Финансирането за външната дейност в рамките на миграционната политика на ЕС се основава 
на различни инструменти, предназначени да отговорят на новите приоритети, като например 
Механизма на ЕС за бежанците в Турция, Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка и 
Европейския фонд за устойчиво развитие (вж. таблица 1 в бюджетните инициативи). Тези 
инструменти бяха създадени с цел да се използват средства както от бюджета на ЕС, така и от 
държави членки, но изпълнението на поетите от държавите членки задължения често се 
оказва трудно. Финансирането от ЕС в областта на миграцията се очаква да продължи да 
нараства до 2020 г., за да се подпомогне напредъкът в сферата на управлението на миграцията 
във всички държави членки. 

Постижения на парламентарния мандат 2014 – 2019 г. 
Като първа и непосредствена реакция на безпрецедентните равнища на миграционни потоци 
към Европа през 2015 г. Европейската комисия прие план за действие от десет точки в областта 
на миграцията през април 2015 г., който беше подкрепен и от Съвета и Европейския 
парламент. Тъй като мерките, съдържащи се в плана, се оказаха недостатъчни, през май 2015 г. 
Комисията прие Европейската програма за миграцията, в която бяха предвидени конкретни 
незабавни и дългосрочни мерки за установяване на силна политика на ЕС в областта на 
убежището, спасяването на човешки живот и гарантирането на сигурността на външните 
граници, за намаляване на стимулите за незаконна миграция, осигуряване на повече законни 
пътища за лицата, търсещи убежище, и гарантиране на сътрудничеството с трети държави. 
Парламентът е приел многобройни резолюции по собствена инициатива, посветени на 
миграцията, сред които по-конкретно Резолюцията от 12 април 2016 г. относно положението 
в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, както и 
Резолюцията от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля 
на външната дейност на ЕС. В тези резолюции се оценяват съответните политики и се предлага 
набор от препоръки. 

Вътрешната дейност на ЕС в областта на миграцията 

Реформа на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) 

Съгласно съществуващата обща европейска система за убежище (ОЕСУ) търсещите убежище лица не 
се третират еднакво, а процентът на признаване в различните страни от ЕС е различен в резултат до 
известна степен от свободата на преценка при прилагането на директивите, която настоящото 

https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//BG
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
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законодателство в областта на убежището предоставя на държавите членки. Освен това, поради 
географското си положение, само малък брой държави всъщност отговарят за почти всички молби за 
убежище, подадени в рамките на ЕС. За да повиши ефективността на правната рамка и да я направи 
по-хармонизирана и справедлива, както и по-устойчива на миграционен натиск в бъдеще, Комисията 
започна реформа на тази рамка през май и юли 2016 г. Тя внесе два пакета от предложения, които 
имат за предмет справедливото разпределение на молбите за убежище между държавите членки и 
осигуряват общ набор от правила на равнище ЕС, целящи опростяване и съкращаване на процедурата 
за предоставяне на убежище, осигуряване на еднакви стандарти за закрила и права, предоставяни на 
лицата, ползващи се с международна закрила, по-нататъшно хармонизиране на условията за 
приемане в ЕС, предотвратяване на вторичните движения и увеличаване на перспективите за 
интеграция. Реформата на системата, която не напредва поради противоположни обществени 
нагласи и трудности при балансирането на солидарността и отговорността между различните 
държави — членки на ЕС, ще завърши след като Парламентът и Съветът постигнат политическо 
споразумение по отделните досиета. 

Укрепване на външните граници 

Както се подчертава в Европейската програма за миграцията и Европейската програма за 
сигурността, преодоляването на настоящите предизвикателства изисква подобряване на 
управлението на външните граници. ЕС поставя акцента върху по-доброто използване на 
възможностите, предлагани от информационните системи и технологии (ИТ), като например 
засилването на проверките по външните граници и създаването на система за регистриране на 
данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни. Едно от най-големите 
постижения беше създаването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) през 
септември 2016 г., което стана в рекордно кратък срок. Агенцията, чийто мандат беше значително 
повишен през 2019 г., предоставя засилена подкрепа за държавите членки в областта на 
управлението на миграцията, борбата срещу трансграничната престъпност и операциите по 
издирване и спасяване.  

Ограничаване на незаконната миграция и увеличаване на броя на връщанията 

За справяне с миграционните предизвикателства по различни маршрути ЕС съсредоточи усилията си 
върху осигуряване на присъствие по море с цел спасяване на човешки живот и разбиване на мрежи 
за трафик и контрабанда на хора. За да предотврати загубата на човешки живот, особено в 
Средиземно море, и да противодейства на мрежите за трафик на хора и контрабандистите на хора, ЕС 
започна провеждането на редица военноморски операции, като например EUNAVFOR MED операция 
SOPHIA. Освен това, поради ниските проценти на връщане, ЕС също така се съсредоточи върху 
подобряване на собствения си капацитет чрез подновения план за действие в областта на връщането 
и сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и върху сключването 
на споразумения за обратно приемане или практически договорености с държавите на произход и 
транзитно преминаване от Африка и Азия. 

Осигуряване на достатъчно законни пътища за влизане в ЕС 

През май 2016 г. бе приета Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на 
граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа 
дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. 
Приемането ѝ завърши пакета от законодателни мерки в областта на миграцията, който беше 
предложен от предходната Европейска комисия и включваше Директива относно 
вътрешнокорпоративните трансфери (Директива 2014/66/ЕС) и за Директива относно сезонните 
работници (Директива 2014/36/ЕС). През юни 2016 г. Комисията предложи нов пакет от мерки за 
законната миграция, който включва план за действие относно интеграцията на граждани на трети 
държави. През септември 2016 г. Комисията постави началото на своята проверка на пригодността на 
законодателството относно законната миграция, с цел оценка на целесъобразността, 
съгласуваността, ефективността, ефикасността и добавената стойност от ЕС на редица правни 
инструменти в областта на миграцията. В проверката са включени, освен споменатите по-горе 
инструменти, Директивата за събиране на семейството (2003/86/ЕО); Директивата за дългосрочно 
пребиваващите граждани (2003/109/ЕО), така както е изменена; първоначалната Директива за синята 
карта на ЕС (2009/50/ЕО), предложеното преразглеждане на която беше предмет на преговори между 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_bg.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_bg.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32003L0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=uriserv:l14573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf


Въпросът за миграцията 

9 
 

Парламента и Съвета през 2017 г., но след това беше блокирано поради трудности в Съвета, както и 
Директивата за единното разрешение (Директива 2011/98/ЕС).  

Външно сътрудничество на ЕС в областта на миграцията 

Външната политика на ЕС се основава на глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ), 
създаден през 2005 г. Той се гради върху международни ангажименти на двустранно, регионално и 
многостранно равнище и се основава на оценката от 2011 г. Настоящата версия на ГПММ беше приета 
през 2012 г. и цели да създаде балансиран и всеобхватен подход към миграцията в партньорство с 
държави извън ЕС. Управлението на външната миграция от страна на ЕС се основава на широк набор 
от инструменти за провеждане на диалог и партньорства с държавите на произход и транзит, 
основани на солидарност и отговорност. 

Европейската програма за миграцията постави началото на рамката за партньорство по въпросите на 
миграцията с трети държави за изграждане и разширяване на съществуващите инициативи. Рамката 
засилва подкрепата за хората в нужда в контекста на реакция при криза, като в същото време полага 
основите на засилено сътрудничество с държавите на произход, транзитно преминаване и 
местоназначение, в чиято основа стои политиката в областта на миграцията и мобилността. 
Европейският парламент, в своята резолюция от 5 април 2017 г., подчерта своята загриженост и 
солидарност по отношение на големия брой бежанци и мигранти, които са жертва на сериозни 
нарушения на правата на човека в техните държави на произход. ЕС призова за индивидуални 
дългосрочни партньорства със съседните държави, както и с други държави на транзитно 
преминаване и на произход. Въздействието на миграционните потоци върху политическото 
измерение, и по-конкретно върху проблемите на развитието и сигурността, е доразвито в Глобалната 
стратегия на ЕС за външната политика и политиката на сигурност, представена през юни 2016 г. Със 
стратегията се установява понятието „принципен прагматизъм“, с акцент върху индивидуални 
подходи към отделните държави. Мерките, включени в програмата за придобиване на нови умения 
за Европа, се отнасят също така за гражданите на трети държави и следва да подпомогнат тяхната 
интеграция. 

От 2005 г. насам ЕС подкрепя връщането и реинтеграцията на мигранти в трети държави по линия 
на тематичната програма за миграция и убежище на Инструмента за сътрудничество за развитие. 
Между 2005 г. и 2015 г. за тази цел бяха заделени 65 милиона евро финансиране от ЕС, разпределени 
между над 50 проекта в трети държави, включващи елементи на реинтеграция. Експертна група по 
въпросите на връщането на Европейската мрежа за миграцията посочи 96 програми, предназначени 
да помагат на мигранти при връщането и реинтегрирането в тяхната държава на произход, 
изпълнявани от 26 държави членки, плюс Норвегия.4 Тези програми имат за цел да оказват помощ на 
мигрантите, на които е предоставен срок за доброволно напускане, преди извършването на 
принудително извеждане. Специфични програми са насочени към нуждите на уязвимите групи, като 
например непридружените ненавършили пълнолетие лица, жертвите на трафик на хора и лицата със 
специфични медицински нужди. Конкретни инициативи в подкрепа на реинтеграцията на мигрантите 
„бяха приети, за да се подкрепят свързаните с реинтеграция действия в страните партньори и 
програмите за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията (ППДВР) на държавите 
членки, като по този начин се демонстрира нарастващо разбиране за връзката между успеха на 
миграционната политика на ЕС и развитието на страните партньори.“  

В рамките на ЕС държавите членки презаселват бежанци от трети държави пряко по силата на 
разпоредбите на спешната схема за презаселване на ЕС и Изявлението на ЕС и Турция. Броят 
на презаселванията обаче остава скромен. През септември 2017 г. Европейската комисия 
препоръча държавите членки да презаселят още най-малко 50 000 уязвими лица до октомври 
2019 г., поставяйки акцент върху Северна Африка, Близкия изток и региона на Африканския 
рог. ЕП и Съветът също така водиха преговори по две предложения, които биха могли да 
отворят повече законни пътища за миграция към Европа, първото относно рамката на ЕС за 
презаселване, предоставяща безопасни и законни начини за достъп до Европа за хората, 
нуждаещи се от международна закрила, и второто относно синята карта на ЕС, което има за 
цел да привлича и задържа висококвалифицирани работници. Напредъкът по тези досиета ще 
зависи от начина, по който новият Парламент и другите институции решат да действат. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//BG
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/bg/pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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Общо поетите задължения от средствата на ЕС, децентрализираните агенции и други 
помощни системи в областта на миграцията за целия период на МФР от 2014 до 2020 г. нарасна 
от първоначално предвидените в МФР 8,4 милиарда евро на 14,2 милиарда евро до април 
2018 г. Тъй като управлението на миграцията се превърна в приоритет на дневния ред на ЕС, 
размерът, гъвкавостта и разнообразието на европейски средства за финансиране на 
миграцията в рамките на бюджета на ЕС и извън него, нараснаха. Тази промяна е следствие на 
безпрецедентните равнища на миграционните потоци през 2015 г., оказващи натиск върху 
капацитета на държавите членки, особено на тези, разположени на външните граници на ЕС, 
и върху децентрализираните агенции от гледна точка на материални и човешки ресурси. През 
2015 г. бяха одобрени допълнителни мерки в съответствие с Европейската програма за 
миграцията, които имаха незабавно въздействие върху бюджета, както беше отразено по-
специално в коригиращи бюджети № 5/2015 и № 7/2015. Преработените бюджети на ЕС, за 
които ЕП също призова, бяха предназначени за подпомагане на държавите, подложени на най-
силен натиск, да се справят с нововъзникналите потребности по отношение на граничния 
контрол и „горещите точки“ и за оказване на необходимата хуманитарна подкрепа на 
бежанците и мигрантите, включително подслон и здравни грижи. Капацитетът на държавите 
членки беше подсилен и с експертите и ресурсите, предоставени чрез финансиране на 
Агенцията за гранична и брегова охрана, Европол и EASO. Финансиране от ЕС беше 
предоставено и на държавите членки за презаселване на лица, нуждаещи се от закрила, от 
държави извън ЕС. При все това в своята резолюция от октомври 2017 г. ЕП изтъкна отново 
убедеността си, че таванът по функция 3 се е оказал твърде нисък за предоставянето на 
подходящо финансиране за вътрешното измерение на тези предизвикателства. Забележките 
на Европейския парламент бяха взети под внимание в общия бюджет за финансовата 2018 г. 
Според Европейската комисия, разходите от фондовете на ЕС (ФУМИ и ФВС), които 
представляват по-голямата част от бюджета на ЕС за дейности, свързани с миграцията, са били 
като цяло ефикасни. Средствата подобриха системите за предоставяне на убежище, увеличиха 
капацитета за прием в държавите членки и капацитета за управление на външните граници на 
Съюза. Средствата генерират значителна европейска добавена стойност, като подкрепят 
действия с транснационално измерение, споделянето на тежестта между държавите членки, 
увеличаването на националния капацитет, обучението на персонала и други мерки. 

Таблица 1 — Финансови инструменти за външно сътрудничество в областта на 
миграцията5 

Инструмент Бюджет Географски обхват 

Европейски фонд за 
развитие (ЕФР) 

Период 2014 – 2020 г.: За 11-ия ЕФР бяха 
зачислени 30,5 млрд. евро за периода 

2014 – 2020 г. 

Африкански, карибски и тихоокеански държави – 
партньори на ЕС и отвъдморските страни и 

територии (ОСТ) на държавите членки 

Инструмент за 
сътрудничество за 

развитие (ИСР) 

Период 2014 – 2020 г.: 

19 661,64 млн. EUR (по текущи цени) 

Географски програми (Латинска Америка, Близкия 
Изток и Южна Азия, Северна и Югоизточна Азия, 

Централна Азия); Панафриканската програма 
(Африка като цяло) (континентални и 

трансрегионални проекти); и тематичната 
програма за миграцията и убежището (проекти в 

ключови държави) 

Европейски 
инструмент за 

съседство (ЕИС) 

Период 2014 – 2020 г.: 15 432,63 млн. EUR 
(по текущи цени) 

Държави от Южното Средиземноморие (Алжир, 
Египет, Либия, Ливан, Йордания, Израел, Мароко, 

Сирия, Тунис, Палестина) и държавите от 
Източното партньорство (Армения, Азербайджан, 

Беларус, Грузия, Молдова, Украйна) двустранно 
или регионално (в последния случай Русия също е 

включена) 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018D0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0408_BG.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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Фонд „Мадад“ (2014 г.) 
Период 2014 – 2018 г.: 

1,4 млрд. EUR досега 
Ливан, Йордания, Ирак, Турция, Египет и Сирия 

Доверителен фонд 
„Беку“ 

239,5 млн. EUR поети ангажименти Централноафриканска република 

Извънреден 
доверителен фонд на 

ЕС за Африка 

Период 2015 – 2020 г.: Ресурсите 
понастоящем възлизат на 3,37 милиарда 

евро, включително повече от 2,98 
милиарда евро от ЕФР и финансовите 

инструменти на ЕС (ИСР, ЕИС, ГД 
„Вътрешни работи“ и ГД „Хуманитарна 

помощ“) и 399,8 милиона евро от 
държавите – членки на ЕС, и други 
държави (Швейцария и Норвегия)  

Регионът Сахел и зоната около езерото Чад, 
Африканския рог, Северна Африка и съседните на 
отговарящите на условията държави могат да се 

възползват от проекти по него 

Инструмент за 
предприсъединителна 

помощ ІІ (ИПП II) 

Период 2014 – 2020 г.: 

11 698,67 млн. EUR (по текущи цени)  
Албания, Босна и Херцеговина, Северна 

Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция 

Механизъм на ЕС за 
бежанците в Турция 

Период 2016 – 2017 г.: За периода 
2016 – 2017 г.: 3 млрд. EUR, 2018 г.: 

Допълнителни 3 млрд. EUR бяха 
разпределени през март 2018 г. 

Турция 

Европейски фонд за 
устойчиво развитие 

(ЕФУР) 

Първоначален бюджет в размер на 3,35 
млрд. EUR 

Африка и съседните на ЕС региони 

Конференцията в 
Лондон през 2016 г. 

2016 г.: 12 млрд. USD поети ангажименти Сирия, Йордания, Ливан, Турция, Ирак и Египет 

Конференция 
„Брюксел I“ и 
конференция 
„Брюксел II“ 

2017 г.: 6 млрд. USD 

2018 г.: 4,4 млрд. USD 

2019 – 2020 г.: 3,4 млрд. USD 

Сирия, Йордания, Ливан, Турция, Ирак и Египет 

Потенциал за бъдещето 
Настоящите тенденции показват, че Европа несъмнено ще продължи да бъде привлекателно 
място за мигрантите и търсещите убежище и управлението на миграционните потоци ще 
продължи да заема важно място в дневния ред на ЕС. Това се дължи на редица фактори, като 
например разрастващите се международни и вътрешни конфликти, изменението на климата 
и продължаващите икономически различия между държавите – членки на ЕС, и други 
държави. Ето защо ЕС трябва да съчетава различни вътрешни и външни инструменти в 
областта на миграцията. Това, което Европейската комисия нарича ефективна, справедлива и 
стабилна миграционна политика на ЕС, съобразена с бъдещите предизвикателства, 
предполага предоставяне на убежище на лицата, които имат право на международна закрила, 
и връщане на тези, които нямат това право; предотвратяване на загубата на човешки живот, 
по-специално в Средиземно море; разбиване на мрежите за трафик на хора и 
контрабандистите на хора; укрепване на външните граници и гарантиране на реална 
алтернатива на опасните пътувания, като разкриване на законни канали за миграция като най-
добрия начин за борба с трафикантските мрежи и контрабандистите на хора. Това трябва да 
бъде придружено от укрепването на управлението на външните граници, включително чрез 
по-добро използване на възможностите, предлагани от информационните технологии (ИТ 
системи). 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_BG.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/bg/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
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За справяне с проблема с тези големи потоци от бежанци и мигранти на глобално равнище 
Общото събрание на ООН прие Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 19 
септември 2016 г., в която се призовава за разработването на два глобални пакта, един за 
бежанците и един за другите мигранти. Двата пакта бяха приети през декември 2018 г. Съюзът, 
като фактор от световно значение в контекста на миграцията, изигра силна роля в 
подготовката на пактовете. Тези пактове „дават възможност да се постигне напредък в 
укрепването на нормите, принципите, правилата и процесите на вземане на решения, които 
ще дадат възможност за по-ефективно международно сътрудничество в отговор на явление, 
което е въпрос от определящо значение“. Осигуряване на постоянна институционална 
подкрепа за решаването на тези проблеми и за прилагането на резултатите от глобалните 
пактове ще бъде предизвикателство. Месец юни 2018 г. беше от решаващо значение за 
договарянето на подход на ЕС към миграцията. На 14 юни 2018 г. Европейската комисия 
публикува предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество.  

Комисията предлага да се опрости 
структурата на финансиране на ЕС 
за външна дейност чрез 
премахване на изкуствените 
бариери между отделните 
инструменти в тази нова структура 
(МФР 2021—2027 г.). С предложен 
бюджет от 89,5 милиарда евро за 
периода 2021 – 2027 г., 
Инструментът коренно променя 
начина, по който се извършва 
финансирането на външната 
дейност на Европейския съюз. С 
цел да се рационализират 
съществуващите финансови 
инструменти, Инструментът ще 
обедини общо осем регламента и 
едно решение, силата на повечето 
от които ще изтече на 31 декември 
2020 г. (вж. карето). Увеличението 
на бюджета за външна дейност от 
94,5 милиарда евро през периода 
2014 – 2020 г. на 123 милиарда 
евро за периода 2021 – 2027 г. 
представлява увеличение от 30%, 
изчислено по текущи цени. Ако приспаднем годишната инфлация до 2027 г., увеличението ще 
бъде 13%. Инструментът ще канализира основната част от средствата на външната дейност. 
Той ще бъде основното средство на ЕС в борбата за изкореняване на бедността и насърчаване 
на устойчивото развитие, просперитета, мира и стабилността. Инструментът ще се основава 
на четири стълба: географски (68 милиарда евро); тематичен (7 милиарда евро); компонент за 
бързо реагиране (4 милиарда евро) и резерв за нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети (10,2 милиарда евро).  

След неформална среща на 24 юни 2018 г. и след като Европейската комисия представи 
елементи, по които Европейският съвет би могъл да постигне напредък с реформата в 
областта на убежището, лидерите на ЕС не успяха да постигнат пробив по отношение на 
вътрешните аспекти на миграцията и политиката на ЕС в областта на убежището по време на 
срещата на високо равнище през юни 2018 г. и на всички последващи срещи на върха през 
октомври 2018 г. и декември 2018 г. Това илюстрира оставащите различия между държавите 

Инструменти, които ще бъдат обединени в 
рамките на предложения Инструмент 

1 Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) 
2 Европейският фонд за развитие (ЕФР), включително 

инвестиционният инструмент на ЕФР за АКТБ 
3 Европейският инструмент за съседство (ЕИС) 
4 Инструментът за партньорство за сътрудничество с 

трети държави (ИП) 
5 Европейският инструмент за демокрация и права на 

човека (ЕИДПЧ) 
6 Инструментът, допринасящ за стабилността и мира (IcSP) 
7 Европейският фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), който 

се състои от Европейския фонд за устойчиво развитие 
(ЕФУР +) и Гаранцията за външна дейност и включва 
също така мандата за външно кредитиране (МВК). 

Този широкообхватен инструмент ще бъде допълнен от 
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП); 
Инструментът за хуманитарната помощ; Общата външна 
политика и политика на сигурност (ОВППС); Инструментът 
за отвъдморските страни и територии (ОСТ), включително 
Гренландия; и отделния инструмент за Европейска ядрена 
безопасност в зависимост от резултата от обсъжданията в 
Съвета. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_bg.htm
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членки, по-специално по отношение на реформата на Регламента от Дъблин, с който се 
определя държавата членка, отговорна за разглеждането на молба от лице, търсещо убежище. 
Вместо това, поради вътрешнополитически обстоятелства и вътрешен натиск в някои 
държави, заключенията на Европейския съвет дават приоритет на укрепването на външните 
граници на ЕС. От своя страна Европейската комисия заявява намерението си да представи 
нови предложения, за да се гарантира „по-силно европейско управление на външните 
граници“ и за „повишаване на съгласуваността и ефективността на политиката на ЕС в областта 
на връщането“. 

В съответствие с това Европейската комисия, след речта на председателя Юнкер за 
състоянието на Съюза, произнесена през септември 2018 г., предложи укрепване на 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана, модернизиране на Агенцията на ЕС за 
убежището и увеличаване на броя на връщанията, и призовава за увеличаване на законните 
пътища към Европа за хуманитарни и икономически цели, включително чрез ускоряване на 
презаселването и чрез преодоляване на недостига на специфични умения. Европейската 
комисия по този начин използва още повече потенциала на Договорите на ЕС, по-специално 
на член 77, параграф 2, буква г) и член 79, параграф 2, бутва в), и настоява за повече 
децентрализирани агенции. Освен укрепването на външните граници на ЕС и 
рационализирането на процедурите за предоставяне на убежище, разискванията и 
заключенията на Европейския съвет също приоритизират бързото обработване на молбите на 
мигрантите и възпрепятстването им да достигнат до Европа чрез пресичането на незаконната 
миграция по всички съществуващи и нововъзникващи маршрути. С оглед на това 
Европейската комисия представи оценка на инициативата за създаване на контролни 
центрове в ЕС и регионални възможности за дебаркиране на мигрантите, спасени по време на 
операциите по търсене и спасяване по пътя им към Европа. 

Всички лидери от ЕС, участвали в дебатите за бъдещето на Европа в Европейския парламент 
през изтеклия мандат, признават, че миграцията е едно от основните предизвикателства пред 
ЕС, и са съгласни, че на него може да се отговори само на равнището на ЕС. Въпреки че има 
консенсус по въпроса, че е необходимо да се засили сътрудничеството с държавите на 
произход или транзитно преминаване на мигрантите, повечето от лидерите на ЕС също така 
подчертават необходимостта от напредък по Общата европейска система за убежище и по 
въпроса за преместването. Някои европейски лидери подкрепиха и общо увеличение на 
финансирането, или по-амбициозна и конкретна инициативи, като например „план Маршал“ 
за Африка. Сумите в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 
2021 – 2027 г. за свързани с миграцията въпроси е почти три пъти по-голяма от преди, 
достигайки над 34,9 милиарда евро в сравнение с 14 милиарда евро за периода 2014 – 2020 г. 
В рамката подкрепата ще се съсредоточи върху това, което Европейската комисия нарича 
стабилна, реалистична и справедлива политика в областта на миграцията чрез подсиления 
фонд „Убежище и миграция“ в размер на 11,2 милиарда евро. Този фонд ще подкрепя една по-
силна и по-ефикасна европейска система за убежище, по-бързи и по-чести връщания, както и 
ранното интегриране на граждани на страни извън ЕС, пребиваващи законно в ЕС в 
краткосрочен план, които преди това не са били включени сред отговорностите на фонда. В 
дългосрочния бюджет ще бъде предвидено и значително укрепване на външните граници на 
ЕС чрез създаването на нов Фонд за интегрирано управление на границите на стойност 9,3 
милиарда евро и чрез значително увеличение на финансирането в размер на 12 милиарда 
евро за децентрализираните агенции, които подпомагат държавите членки при защитата на 
границите на ЕС, по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ 
Apap, J., Arbitrary detention of women and children for immigration purposes, Служба на ЕП за 
парламентарни изследвания (EPRS), Европейски парламент, 2016 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_bg_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52018PC0471
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52018PC0473
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf


EPRS | Служба на ЕП за парламентарни изследвания 

14 
 

Apap J., Diaz D., TREVINO G. и Sabbati G., A global compact on migration: Placing human rights at the 
heart of migration management, EPRS и Отдел за политика в областта на външните работи, 
Европейски парламент, декември 2017 г. 
D’Alfonso A., Orav A., Smart Borders: EU Entry/Exit System, EPRS, Европейски парламент, януари 2018 г. 
Dumbrava C., Revision of the Schengen Information System for law enforcement, EPRS, Европейски 
парламент, февруари 2018 г. 
Eisele K., Interoperability between EU information systems for security, border and migration 
management, първоначална оценка на изготвената от Европейската комисия оценка на 
въздействието, EPRS, Европейски парламент, февруари 2018 г. 
Frontex Risk Analysis for 2018, февруари 2018 г. 
Guild, E. и Grant, S., What role for the EU in the UN negotiations on a Global Compact on Migration, CEPS, 
март 2017 г. 
Доклад за оценка на MEDAM, Flexible Solidarity: A Comprehensive strategy for asylum and immigration 
in the EU, 2018 г. 
Orav, A., Common procedure for asylum, EPRS, Европейски парламент, март 2018 г. 
Perchoc P., Mapping EU-Turkey relations: State of play and options for the future, EPRS, Европейски 
парламент, април 2017 г. 
Radjenovic A., Resettlement of refugees: EU framework, EPRS, Европейски парламент, декември 2017 г. 
Върховен комисар на ООН за бежанците, Beyond Detention: A Global Strategy to support 
governments to end the detention of asylum-seekers and refugees, 2014-2018, ООН, 2014 г. 
Zamfir, I, Towards a global compact on refugees: Strengthening international cooperation to ease the 
plight of refugees in the world, EPRS, Европейски парламент, юни 2018 г. 
 
Посетете уебстраницата на Европейския парламент, посветена на миграцията към Европа. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1 Този раздел е подготвен от Алина Добрева с графики от Надежда Кресничка-Николчова. 
2 Зачитането на правата на човека на мигрантите, търсещите убежище лица и бежанците е въпрос от общ интерес 

за ООН и ЕС. 
3 Държавите – членки на Съвета на Европа, също трябва да гарантират на всяко лице под тяхна юрисдикция, 

включително на мигрантите, правата, предвидени в Европейската конвенция за правата на човека. 
4 Проучването обхваща всички 28 държави – членки на ЕС, с изключение на Дания и Хърватия, но включително 

Норвегия. Проучването се основава на резултатите от прегледа, предимно за периода 2013 – 2014 г. 
5 Вж. Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., EU asylum, borders and external 

cooperation on migration, Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), Европейски парламент, май 2018 г., 
и Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M-M., Migration & asylum: Projects & funding, EPRS, Европейски 
парламент, май 2018 г. 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/ra-2018
https://www.ceps.eu/publications/what-role-eu-un-negotiations-global-compact-migration
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595920
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170629STO78632/mighratsiiata-km-evropa
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)620219


Въпросът за миграцията 

15 
 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И АВТОРСКО ПРАВО 
Настоящият документ е подготвен за и адресиран до членовете и служителите на Европейския парламент 
като справочен материал, за да подпомага парламентарната им работа. Отговорността за съдържанието 
на документа се носи изключително от неговия(ите) автор(и) и изразените в него становища не следва да 
се възприемат като израз на официалната позиция на Европейския парламент. 

Възпроизвеждането и превеждането за нетърговски цели са разрешени, при условие че се посочва 
източникът и че Европейският парламент получава предизвестие, както и копие. 

© Европейски съюз, 2019 г. 

Снимки: © Alberto Masnovo / Fotolia. 

eprs@ep.europa.eu (за контакт) 

www.eprs.ep.parl.union.eu (интранет) 

www.europarl.europa.eu/thinktank (интернет) 

http://epthinktank.eu (блог)  

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	ОБОБЩЕНИЕ
	Движенията на бежанците и миграцията са в центъра на световното внимание. През последните години Европа трябваше да отговори на най-сериозното предизвикателство, свързано с миграцията, след края на Втората световна война. Безпрецедентното пристигане н...
	Рекордните миграционни потоци към ЕС, наблюдавани през 2015 г. и 2016 г,. намаляха до края на 2017 г. и 2018 г. При все това, с цел да се постигне това, което Комисията нарича ефективна, справедлива и стабилна бъдеща политика на ЕС в областта на мигра...
	Настоящото е актуализация на по-ранен общ преглед, изготвен преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. Вж. също паралелния общ преглед на тема „Подкрепата на ЕС за демокрацията и мира по света“.
	Актуално състояние
	Фигура 1 – Основни миграционни маршрути към Европа

	Очаквания на обществеността за участието на ЕС0F
	Фигура 2 — Процент на респондентите, които биха желали ЕС да има по-голямо участие отколкото понастоящем
	Фигура 3 – Очаквания за повече действия на ЕС, отколкото в момента: разлика в процентни пунктове между 2016 г. и 2018 г.
	Фигура 4 — Възприемане на действията на ЕС като подходящи понастоящем: разлика в процентни пунктове между 2016 г. и 2018 г.
	Рамка на ЕС
	Постижения на парламентарния мандат 2014 – 2019 г.
	Таблица 1 — Финансови инструменти за външно сътрудничество в областта на миграцията4F

	Вътрешната дейност на ЕС в областта на миграцията
	Реформа на общата европейска система за убежище (ОЕСУ)
	Укрепване на външните граници
	Ограничаване на незаконната миграция и увеличаване на броя на връщанията
	Осигуряване на достатъчно законни пътища за влизане в ЕС
	Външно сътрудничество на ЕС в областта на миграцията
	Потенциал за бъдещето
	Инструменти, които ще бъдат обединени в рамките на предложения Инструмент

