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На 14 март 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – 
Отворена и сигурна Европа: превръщане на визията в реалност“ 
COM(2014) 154 final. 

 

Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 20 юни 2014 г. 
 

На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 9 юли 2014 г.) 
Европейският икономически и социален комитет прие следното становище с 85 гласа „за“, 
1 глас „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Заключения 
 

1.1 В съответствие с позицията, защитавана през годините от Европейския икономически и 
социален комитет и изразена в становищата по съобщенията на Комисията относно 
Програмата от Хага1 и впоследствие относно Стокхолмската програма2, ЕИСК смята, 
че основата и отправната точка за политиките в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието, трябва да бъде защитата на основните права, гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата 
на основните права на Европейския съюз. Комитетът смята, че препоръчаните от 
европейските институции политики трябва да осигуряват баланс между основните 
права и сигурността. По силата на решение на Съда на ЕС във връзка с 
Директива 2006/24/ЕО за запазване в продължение на шест месеца на данни за 
електронни и телефонни съобщения на гражданите, въпросната директива се счита за 
невалидна въз основа на принципа на пропорционалност. При все това Съдът на ЕС 
счита, че съхраняването на данни е легитимна цел, която съответства на общия интерес. 

 
1.2 ЕИСК отбелязва със загриженост, че в Европа се увеличават нетърпимостта, расизмът 

и ксенофобията спрямо имигрантите. Обезпокоително е също така, че в някои държави 
членки се наблюдава влошаване на защитата на основните права. Равното третиране и 
политиките за борба срещу дискриминацията са стълбовете на политиките за 
интеграция. ЕИСК предлага Комисията да създаде единна служба за определяне, 
укрепване и приемане на мерки за защита на основните права. 

                                                      
1

  ОВ C 65, 17.3.2006 г., стр. 120-130. 
2

  ОВ C 128, 18.5.2010 г., стр. 80-88. 
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1.3 Комитетът счита също така, че Европейският съюз трябва да настоява за изграждане на 

международна система, която да улеснява и регламентира имиграцията и мобилността 
и да се основава на конвенциите на ООН за правата на човека, Конвенцията за правата 
на детето, Конвенцията относно правата на работниците мигранти и на конвенциите на 
Международната организация на труда. 

 
1.4 ЕИСК, като представител на организираното гражданско общество, е партньор, който 

трябва да бъде взет под внимание и следва да участва във всеки един етап от процеса 
на обсъжданията, организирани от Европейската комисия, Европейския парламент и 
Съвета на тема отворена и сигурна Европа. 

 
1.5 ЕИСК смята, че в съобщението на Комисията е трябвало да бъде избран по-конкретен 

подход. То съдържа набор от идеи, които считаме, че би трябвало да бъдат представени 
по по-конкретен и структуриран начин. Считаме също така, че в съобщението трябваше 
да се акцентира по-специално на това кои са основните проблеми, които днес пречат на 
Европа да бъде по-отворена и сигурна. 

 
1.6 Имигрантите имат положителен принос за икономическото и социалното развитие на 

Европа, която е изправена пред сериозно демографско предизвикателство поради 
застаряването на населението. ЕС се намира в сериозна икономическа криза и има 
високо равнище на безработица, но дори и в този контекст, на пазарите на труда в 
някои държави членки има търсене на нови имигранти. Без политика относно 
миграциите, когато кризата бъде преодоляна и се промени икономическият цикъл, 
структурните проблеми, произтичащи от демографската ситуация, могат да се 
задълбочат, ако не се предприемат мерки. 

 
1.7 Европейският съюз се нуждае от обща система за предоставяне на убежище с 

хармонизирано законодателство, основаващо се на разпоредбите на Договора за обща 
политика в тази област. Дъблинската конвенция трябва да бъдe заменена със система, 
която предлага повече солидарност в рамките на ЕС и отчита волята на търсещите 
убежище. 

 
1.8 Според ЕИСК, за да се гарантира надежден подход спрямо незаконната миграция и 

връщането, е необходимо да се предприемат решителни действия срещу 
организираните престъпни организации за контрабанда и трафик на хора, като се 
използват всички съществуващи инструменти. Твърдо сме убедени, че по-ефективната 
координация между държавите членки би била полезна и необходима за използване на 
съществуващите средства и инструменти за борба с тези, които насърчават и улесняват 
по престъпен начин незаконната миграция. 
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1.9 ЕС трябва да поеме отговорност за контрола на външните граници, които са границите 
на целия Европейския съюз в Шенгенското пространство. ФРОНТЕКС трябва да се 
превърне в европейска служба за гранична охрана, като бъде даден приоритет на 
защитата на живота на хората в опасност и на спазването на действащото 
законодателство. 

 
1.10 ЕИСК предлага Европол се превърне в европейска агенция под ръководството на 

политически или съдебен орган на европейско равнище, чиято роля да надхвърля 
обикновената координационна роля, която изпълнява днес, да � бъде осигурен 
възможно най-бързо собствен оперативен капацитет, за да провежда разследвания на 
територията на целия Европейски съюз в сътрудничество с полицейските органи на 
държавите членки. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Въпреки че са минали едва няколко години откакто беше поставено началото на 

Стокхолмската програма, основаваща се на принципа за „отворена и сигурна Европа в 
услуга и за защита на гражданите“, прилагането на някои от предложените в нея мерки 
даде възможност на ЕС да изготви политики, насочени към по-отворено и по-сигурно 
общество за всички нас, които живеем в това обширно пространство на свобода и 
разбирателство, каквото е Европейският съюз. Европейски съюз, в който не може по 
никакъв начин да се допускат, нито толерират дори и най-незначителни прояви на 
дискриминация, расизъм или ксенофобия. 

 
2.2 Укрепването на Шенгенското пространство, споразумението за обща европейска 

система за убежище, подобряването на общата визова политика, засиленото европейско 
сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в нейните най-опасни за 
хората проявления (тероризъм, трафик на хора, киберпрестъпност и др.), както и 
укрепването на сътрудничеството с трети държави в областта на миграцията, 
представляват като цяло значителен напредък, но са недостатъчни. 

 
2.3 В един все по-взаимосвързан и взаимозависим свят, където информацията е постоянна, 

а предизвикателства понякога възникват преди дори да могат да бъдат предвидени, 
ние трябва да продължаваме и задълбочаваме усилията, за да постигнем по-високи 
равнища на свобода и сигурност, както за всички граждани на Съюза, така и за тези, 
които идват от трети държави и желаят да се включат и интегрират в нашето общество, 
за да допринесат със своите усилия за неговото развитие, да обогатят нашите ценности 
и да подобрят условията си на живот. 
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2.4 Тъй като скоро наближава краят на периода, съответстващ на Стокхолмската 
програма3, по която ЕИСК изготви задължително становище4, е необходимо да се даде 
отговор на поставения в Съобщението на Комисията въпрос: как да направим отворена 
и сигурна Европа реалност? 

 
2.5 На 8 април 2014 г. Съдът на Европейския съюз5 обяви за недействителна 

Директива 2006/24/ЕО6, задължаваща държавите членки да изискват от доставчиците 
на интернет и далекосъобщителни услуги да пазят за срок от поне 6 месеца данните от 
електронните и телефонните съобщения на гражданите. Съдът прецени, че като налага 
задължение за запазване на тези данни и като разрешава достъпа до тях на 
компетентните национални органи, директивата особено сериозно засяга основните 
права на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Освен това 
обстоятелството, че запазването и впоследствие използването на данните се извършва, 
без да бъде информиран абонатът или регистрираният ползвател, може да породи у 
съответните лица чувството, че личният им живот е обект на постоянно наблюдение. 
Съдът уточни, че запазването на данни за трафика (и следователно по подразбиране 
директивата) представлява сериозна намеса в основното право на личен живот, 
установено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Решението на 
Съда на ЕС от 8 април 2014 г. потвърждава важността на зачитането на правата и 
свободите на гражданите за европейския проект. Обявявайки директивата за 
недействителна въз основа на принципа на пропорционалност, Съдът счита, че 
съхраняването на данни представлява легитимна цел, която отговаря на общия интерес. 

 
3. Съобщението на Комисията 
 
3.1 Съобщението е резултат от обсъждания, в които са взели участие всички институции и 

организации, които са заинтересовани от тези политики на Европейския съюз. 
Участниците са дали своя принос в рамките на организираната през януари 2014 г. в 
Брюксел конференция на тема „Отворена и сигурна Европа: Какво предстои?“ и чрез 
обществено допитване, привлякло много широко участие. 

 
3.2 Съобщението съдържа въведение, в което много синтезирано са обобщени пътят и 

реализираният напредък към постигането на амбициозните цели в Стокхолмската 
програма, които въвеждат втората част от документа, която съдържа серия политически 
приоритети. 

 

                                                      
3

  OВ C 115, 4.5.2010 г. 
4

  ОВ C 128, 18.5.2010 г., стр. 80-88. 
5

 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054bg.pdf. 
6

 Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или 
обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени 
съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54). Вж. също параграф 2.5. 
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3.3 Определените приоритети са групирани, както следва: 
 

 Ефективна политика относно миграцията и мобилността 
 Шенген, визова политика и външни граници 
 Укрепване на Общата европейска система за убежище на практика 
 Укрепване на глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ) 
 Европа, която осигурява закрила 

 
4. Бележки 
 
4.1 Ефективна политика относно миграцията и мобилността 
 
4.1.1 През изминалите години ЕИСК многократно се е произнасял относно политиките в 

областта на миграцията, мобилността и интеграцията. Ето защо той би искал да изрази 
отново своите позиции по тези въпроси и по-конкретно съдържащите се в тях 
предложения, които все още не са взети под внимание. Във връзка с това ЕИСК е 
напълно съгласен с необходимостта от оптимизиране на ползите от миграцията и 
интеграцията, които безспорно могат да доведат до интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както е заявено в документа на Комисията. При все това не трябва 
да забравяме, че в Европа, където избуяват расистки и ксенофобски идеологии, 
трябва да има нулева толерантност към такива прояви, а борбата срещу 
дискриминацията, расизма и ксенофобията трябва да бъде приоритетна линия на 
действие на всички мерки, насочени към постигането на по-отворен и сигурен Съюз. 

 
4.1.2 Привличането на таланти и висококвалифицирани работници, привличането и 

задържането на студенти от трети държави, за да работят после в Европейския съюз, 
улесняването на признаването на квалификациите в тези държави, подкрепата и 
подпомагането на потенциалните мигранти в техните страни на произход, с цел 
улесняване на влизането в Съюза, са важни и ценни мерки за обогатяване на държавите 
– членки на ЕС, в интелектуален и икономически план и следователно следва да бъдат 
подкрепени от ЕИСК. Но е важно да се направи следното уточнение: не е едно и също 
да се привличат таланти и висококвалифицирани хора от трети държави, които имат 
голям капацитет да създават интелектуална стойност и богатство, и хора, които се 
борят, за да изплуват и подобрят нивото си на богатство и просперитет. В този смисъл 
тази стратегия е чудесна за държавите – членки на Съюза, но за трети държави може да 
представлява значителна загуба на човешки капитал. Необходимо е сътрудничество 
между ЕС и трети държави в рамките на партньорствата за мобилност. 
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4.1.3 ЕИСК е загрижен за въздействието, което тази стратегия може да окаже върху 
развиващите се трети страни, които се нуждаят от обучен и квалифициран човешки 
капитал, за да излязат от състоянието на нужда, в което се намират. Задържането на 
този капитал чрез същевременно въвеждане на компенсаторни мерки в страните на 
произход, за да не бъде засегнат растежът, трябва да бъде приоритет при изготвянето 
на политики за привличане на таланти от държави извън границите на ЕС. Не трябва да 
се забравя, че дългосрочното решение, за да може гражданите с произход от по-слабо 
развитите страни да имат по-добро бъдеще, не е да ги привличаме и интегрираме в ЕС, 
за да си намерят тук работа и по-добри условия на живот, а да се работи за това техните 
страни да достигнат равнища на развитие, които да позволят на гражданите им да не 
виждат в миграцията единствената възможност за оцеляване. 

 
4.1.4 Допълващата и здрава връзка между интеграцията и миграцията беше призната от 

Съвета по правосъдие и вътрешни работи от юни 2007 г. През годините ЕИСК се е 
произнасял в редица становища по този въпрос и многократно е заявявал позицията си 
в това отношение. Особено в тези времена на икономически трудности е още 
по-необходимо да се отстоява и припомня, че „равното третиране и политиките за 
борба срещу дискриминацията са стълбовете на политиките за интеграция“. 
Тази препоръка е част от проучвателното становище на ЕИСК относно „Интеграция на 
работниците имигранти“7, изготвено през 2010 г. Това становище продължава да е 
напълно актуално, поради което съдържанието му е включено в настоящия документ. 

 
4.1.5 Европейският форум за интеграцията е отлична платформа за организациите на 

гражданското общество и на мигрантите. ЕИСК отново потвърждава ангажимента си 
да сътрудничи на Комисията във връзка с дейностите на Форума и развитието на 
европейската програма за интеграцията. 

 
4.1.6 ЕИСК счита, че за да се гарантира надежден подход за незаконната миграция и 

връщането, е необходимо да се предприемат решителни действия с всички 
съществуващи инструменти срещу организираните престъпни организации, 
които използват хората като стока за генериране на приходи, като ги вкарват незаконно 
в Европейския съюз, срещу трафикантите на хора, които подлагат на сексуална 
експлоатация жени и малолетни, и срещу тези, които използват нередовната работна 
ръка при почти робски условия, като на жертвите се гарантира защитата, предвидена в 
международното хуманитарно законодателство и европейските конвенции за правата 
на човека, тъй като става въпрос за уязвими групи, които се нуждаят от специална 
закрила. Твърдо сме убедени, че по-ефективна координация между държавите членки 
би била полезна и необходима за използване на съществуващите средства и 
инструменти за борба с тези, които насърчават и улесняват по престъпен начин 
незаконната миграция. 

 

                                                      
7

  ОВ C 354, 28.12.2010 г., стр. 16-22. 



 

SOC/505 – EESC-2014-01800-00-00-AC-TRA (ES) 8/14 

4.1.7 Според ЕИСК сътрудничеството с трети държави е от ключово значение за намиране 
на хуманитарно и регламентирано решение за връщането в държавите им на произход 
на онези, които са избрали да влязат незаконно на територията на държавите – членки 
на Съюза. Комитетът подкрепя препоръките на Международната организация по 
миграция за насърчаване на подпомагането на доброволното връщане. 

 

4.1.8 В този смисъл би била необходима политика на сътрудничество със страните от 
Африка на юг от Сахара, от Южното Средиземноморие и Средния Изток, поне на 
същото равнище, както с европейските страни извън ЕС или със страните от Азия. 
Испания, Гърция, Италия, Кипър и Малта са подложени на силен натиск от страна на 
незаконната миграция от този регион на света, която се извършва през 
Средиземноморието и Балканите. Това поражда драматични ситуации, като тези по 
бреговете на Лампедуза, които не трябва да се допускат. Комитетът призовава 
Комисията и Съвета да направят така, че Европейският съюз да се ангажира в 
по-голяма степен с решаването на проблем, който е от компетентността на целия 
Европейски съюз и респективно на всички държави членки, а не само на граничните 
държави, като предложи повече решения и по-малко критика към държавите членки. 

 

4.1.9 След катастрофата в Лампедуза през октомври 2013 г. беше създадена Работна група по 
въпросите на Средиземноморието. Групата приключи дейността си с публикуването на 
Съобщението относно извършената работа8, в което се предлага пакет от краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни действия в пет основни области, които съвпадат с 
приоритетните области в Съобщението на Комисията, предмет на настоящото 
становище. ЕИСК счита, че е от основно значение краткосрочните мерки да бъдат 
допълнени с дългосрочни мерки, насочени към преодоляване на първопричините за 
недоброволната миграция (бедност, нарушаване на правата на човека, конфликти, 
липса на икономически възможности, лоши условия на труд, безработица, др.). 

 
4.1.10 Очевидно е, че борбата с незаконната миграция, която впрочем е особено опасна за 

идващите по този начин от африканските държави на юг от Сахара, е по-ефективно да 
се води в държавите на произход, отколкото по време на транзитното преминаване 
и/или пристигането на местоназначението. ЕИСК ще подкрепи всякакви действия, 
които биха позволили да се действа в държавите на произход, независимо дали става 
въпрос за по-решителни действия при решаването на хуманитарни кризи, подобряване 
на условията на живот в държавите на произход и, в крайна сметка, правейки това, 
за което е говорено толкова пъти, но не e направено спрямо отчаяната миграция на 
стотици хиляди, дори милиони хора. 

 

                                                      
8

  COM(2013) 869. 
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4.2 Шенген, визова политика и външни граници 
 

4.2.1 Ако гражданите свързват с нещо името Шенген, то това е свободното движение на хора 
в държавите, които са част от шенгенското пространство. Свободата на движение и 
пребиваване на гражданите на Съюза е право, защитено и регламентирано от 
договорите. Допълване и гъвкавост на общата визова политика, индивидуална преценка 
на всяко искане без предразсъдъци спрямо определени националности, създаване на 
консулски центрове за шенгенски визи, преразглеждане на списъка на държавите, 
за които се изисква виза. Това са все важни аспекти, които заслужават съвместни 
действия за подобряване на приемането и прилагането им. 

 
4.2.2 В светлината на мерките, предприети от някои държави членки, Комитетът се опасява, 

че не може да се очаква държавите членки да улеснят достъпа на граждани на 
трети държави до държавите – членки на ЕС, ако в същото време някои държави 
членки заплашват самите граждани на Съюза да ги експулсират към страната им на 
произход, защото са безработни или просто са забранили влизането им. ЕИСК счита, 
за съжаление, че без пълно и свободно движение за граждани на Съюза, не е вероятно 
то да се прилага към граждани на трети държави. 

 

4.2.3 По отношение на външните граници на Европейския съюз, ЕИСК си задава въпроса 
дали участието на Европейския съюз в защитата на южната и източната граница на 
Съюза е адекватно на съществуващата днес реалност. Въпреки укрепването на ролята 
на ФРОНТЕКС чрез изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета, трябва да си 
зададем въпроса дали интегрираното управление на външните граници в рамките на 
Съюза е възможно днес. ЕИСК припомня и повтаря отново препоръките, отправени в 
становището му9 относно предложението за изменение на посочения регламент и 
счита, че ФРОНТЕКС трябва да се преобразува в европейска служба за гранична 
охрана, съставена от европейски контингент от гранични служители. 

 

4.2.4 Прилагането на пакета „интелигентни граници“, по който ЕИСК изготви съответното 
становище10, основаващ се на програма за регистрирани пътници, която позволява на често 
пътуващи лица от трети държави да влизат в ЕС, като се използват опростени гранични 
проверки, след предварителен преглед и скрининг, и на система за влизане/излизане, която 
записва времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети държави, 
пътуващи в ЕС, ще позволи да се ускорят, улеснят и засилят както процедурите за 
граничен контрол, така и преминаването на границата за гражданите на трети държави, 
пътуващи в ЕС. ЕИСК подкрепя прилагането на този пакет, тъй като е убеден, че 
въвеждането на нови технологии ще улесни едно по-модерно управление на границите на 
ЕС. По тази причина настоятелно призовава европейските институции да приемат 
правните инструменти, които ще улеснят по-бързото въвеждане на тези технологии. 

 

                                                      
9

  ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 162-166. 
10 ОВ С 271, 19.9.2013 г., стр. 97. 
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4.3 Обща европейска система за убежище 
 
4.3.1 Считаме, че е постигнат значителен напредък по отношение на наличието на 

законодателна рамка в Съюза, с което се подобрява достъпът до убежище на нуждаещите 
се от закрила, като решенията за предоставяне на убежище се вземат по-бързо и по по-
надежден начин. Въпреки това, когато се транспонира директивата в националните 
законодателства и се пристъпва към нейното изпълнение, ЕИСК припомня и отново 
потвърждава бележките, съдържащи се в становището му11 относно Съобщението на 
Комисията: „План за политика в областта на убежището: интегриран подход към закрилата 
в целия ЕС“12, което по отношение на прилагането на законодателството в областта на 
убежището препоръчва следното: „ЕС трябва да изготви общо законодателство, което 
да не занижава по никакъв начин стандартите за закрила, и следователно държавите-
членки с недостатъчни равнища на закрила са тези, които трябва да променят своето 
законодателство. Винаги ще е налице известна свобода на държавите членки да 
прилагат законодателството на ЕС в областта на убежището, но ЕИСК ще подкрепя 
единствено общностното законодателство, което гарантира високо равнище на закрила 
и ограничава съществуващите възможности за свободна преценка, възпрепятстващи 
правилното му прилагане.“ 

 

4.3.2 Необходимо е да се консолидира общата европейска система за убежище, така че да се 
гарантира със сигурност, че всички държави членки прилагат едни и същи критерии и 
правната сигурност на търсещите убежище е гарантирана. ЕИСК разбира, че 
солидарността между държавите може да бъде един от аспектите, които се нуждаят от 
най-много усилия. Наистина може да има ситуации, когато върху определена държава 
се оказва по-голям натиск и които са резултат от много обстоятелства. В този контекст, 
както и за защита на външните граници, е необходимо да се укрепи Съюзът. 

 

4.3.3 При все това, в светлината на опита и реалността в областта на незаконната миграция, 
следва да се запитаме дали при сегашните обстоятелства съществува възможност за 
подобряване на солидарността и по-ефективно разпределение на отговорностите в тази 
област. Поради това, за да се даде отговор на въпроса за начините за насърчаване на 
солидарността и отговорността между държавите членки, ние споделяме мнението на 
Комисията, че би следвало да се насърчава преместването на хора в други държави с 
по-малко натиск, както и съвместното създаване на приемни центрове. Както ЕИСК 
заявява в становището си по собствена инициатива относно „Незаконната имиграция 
по море в Евро-Средиземноморския регион“13: „Не става въпрос само да се 
демонстрира солидарност, а държавите членки да изпълняват задълженията си 
посредством механизми за споделяне на тежестта, която оказва незаконната 
имиграция“. 

                                                      
11 ОВ C 218/78, 11.9.2009 г. 

12 COM(2008) 360 final. 
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4.3.4 Що се отнася до управлението на много хора в кризисни ситуации, какъвто е случаят 

със Сирия, и във връзка с молбите за убежище, както и използването на по-гъвкави 
инструменти, както потвърждава Комисията в своето съобщение, не трябва да 
забравяме, че ЕИСК навремето подкрепи създаването на единна обща процедура в 
областта на убежището, за да не се допуска създаването на множество различни 
процедури в държавите членки14. Гъвкавостта, показана от Комисията, следва да се 
ограничи до областта на предоставяне на временна закрила, като са необходими повече 
усилия от страна на властите за оценка на исканията за тези, които наистина се нуждаят 
от убежище и се отличават от другите, които се опитват да заобиколят закона. 

 
4.4 Укрепване на глобалния подход към миграцията и мобилността 
 
4.4.1 Очевидно е, че мобилността и миграцията на хората не се определят само от желанието 

за по-добро бъдеще. Нестабилността, политическите сътресения, изменението на 
климата и много други фактори са и са били в течение на столетия в основата на 
значителни движения на хора. Това, което разграничава тези движения от 
извършващите се днес, е гарантирането и зачитането на основните права на всяко 
човешко същество. Ето защо Европейският съюз, който представлява най-голямото 
пространство на свобода и сигурност в света, трябва да си сътрудничи с държавите на 
произход, за да се насърчава регламентирана мобилност, която гарантира правата на 
гражданите на тези страни и ги отдалечава от организираните престъпни мрежи за 
трафик на хора. 

 
4.4.2 В становището си15 относно глобалния подход към миграцията и мобилността16 ЕИСК 

изрично посочва, че „подкрепя глобалния подход към миграцията и мобилността 
(ГПММ), който създава тесни връзки между политиката в областта на убежището 
и имиграцията и външната политика на ЕС“. Във връзка с това ЕИСК многократно е 
потвърждавал през годините своята позиция в редица становища. Ние заявяваме 
подкрепата си за развитието на все по-здрава връзка между вътрешното и външното 
измерение на политиката в областта на миграцията и мобилността и за укрепването на 
съгласуваността на политиките на Съюза в областта на миграцията и убежището и на 
политиките за сътрудничество за развитието. 

 

                                                      
14 ОВ C 218/78, 11.9.2009 г. 

15 ОВ С 191, 29.6.2012 г., стр. 134. 

16 COM(2011) 743 final. 
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4.5 Европа, която осигурява закрила 
 
4.5.1 Настоящата стратегия за вътрешна сигурност, приета през 2010 г., предвижда общи 

действия на ЕС по отношение на основните заплахи за сигурността. Тя се основава на 
пет все още актуални стратегически цели, които, въпреки това, би трябвало да бъдат 
преразгледани, за да се предложи актуализирана визия на предизвикателствата през 
следващите пет години, насърчавайки синергиите с други важни области, чиято 
подкрепа и развитие зависят основно от сигурността. 

 
4.5.2 Комитетът е съгласен с Комисията, че разбиването на международните престъпни 

мрежи, действащи в рамките на Съюза, следва да бъде един от приоритетите за всички 
държави членки и че координацията на усилията за постигане на това – цел на Съюза. 
Организираната престъпност е винаги с една крачка пред приеманите правни и 
полицейски мерки. За да отговорят на интернационализацията на организираната 
престъпност, държавите членки трябва да положат значителни усилия за 
сътрудничество и съдействие, които трябва да бъдат умело координирани от 
Европейския съюз. 

 
4.5.3 Не можем да приемем, че различни закони, полицейски правомощия, многократни 

обжалвания пред съдилищата, както и цял сложен правен арсенал, дават възможност за 
възпрепятстване или забавяне на разбиването на престъпните мрежи. Тъй като 
съществува престъпност без граници, трябва да вървим по-бързо към правосъдие без 
граници в рамките на Съюза. ЕИСК смята, че не можем да си позволим по-нататъшно 
забавяне на глобални решения срещу организираната престъпност. 

 
4.5.4 Комитетът счита, че обучението и информацията сами по себе си не са достатъчни за 

разбиването на мрежите. Ето защо настояваме, без да се изоставя развитието на 
европейска програма за обучение на правоприлагащите органи, да се разгледа 
възможността Европол да се преобразува в полицейски орган за оперативно 
разследване, който да има правомощия на територията на целия ЕС да преследва 
трансграничната организирана престъпност, като координационните му функции 
прераснат в изцяло оперативни. Във връзка с това пренасяме в настоящия документ 
препоръката, съдържаща се в проучвателното становище относно „Участие на 
гражданското общество в борбата срещу организираната престъпност и тероризъм“17: 
„ЕИСК предлага Европол се превърне в европейска агенция под ръководството на 
политически или съдебен орган на европейско равнище, чиято роля да надхвърля 
обикновената координационна роля, която изпълнява днес, да � бъде възможно най-
бързо осигурен собствен оперативен капацитет, за да провежда разследвания на 
територията на целия Европейски съюз в сътрудничество с полицейските органи на 
държавите членки.“ 

 

                                                      
17 ОВ С 318, 23.12.2006 г., стр. 147. 
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4.5.5 Постоянното планиране на дългосрочни хоризонти, цели и задачи може да измори 
гражданите, тъй като единственото, което те очакват, са решения. Също така по тези 
въпроси, които са така важни за ежедневието на хората, следва да се въведат гъвкави 
процедури и да се премахнат бюрократичните спънки, ако не искаме да нараства броят 
на евроскептиците. 

 

4.5.6 В последния доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно 
борбата срещу корупцията в Европейския съюз се отбелязва, че корупцията 
продължава да бъде проблем на европейско равнище. Злоупотребата с власт с цел 
лично облагодетелстване трябва да бъде преследвана и наказвана, още повече, когато 
това води до насърчаване на организираната престъпност. ЕИСК подкрепя твърдо 
междуинституционалното сътрудничество и сътрудничеството с държавите членки с 
цел борба срещу тази язва, която подкопава доверието в нашата политическа система. 

 

4.5.7 ЕИСК заявява подкрепата и съгласието си с инициативите, насочени към превенцията 
на тероризма и борбата срещу радикализацията и набирането на войници, при условие 
че са легитимни и демократични. Няма съмнение, че е важно в рамките на ЕС и извън 
неговите граници да се насърчават всякакви легитимни и демократични действия, 
възпрепятстващи възпитаването на младите хора в екстремистки движения или партии, 
подтикващи и водещи ги директно към терористични практики. В тази област трябва да 
има постоянен обмен на информация, за да може да се предприемат строги мерки още 
при първите признаци на дейности за радикализация и набиране на терористи. Във 
връзка с това Комитетът припомня и препотвърждава препоръките, съдържащи се в 
становището му относно Съобщението на Комисията, озаглавено „Политиката на ЕС за 
борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства“. 

 
4.5.8 Не трябва да забравяме, че тероризмът може да дойде както отвъд нашите граници, 

така и да се зароди вътре в тях, както е видно от най-новата история на Европа. Поради 
това е необходимо да не се допусне радикализацията и прибягването до крайно насилие 
по време на улични сблъсъци в европейските градове да прераснат в източник на 
набиране на хора с цел бъдещи действия на открито терористични групировки. 
Уличното насилие не познава граници и много често участниците в насилия 
преминават от една държава в друга, възползвайки се от различни събития, които се 
случват в държавите. Ето защо Комитетът счита, че е необходимо да се укрепи 
сътрудничеството между полицейските органи на различните държави, за да се 
откриват, предотвратяват и задържат групите, участващи в насилия, тъй като могат 
впоследствие да се влеят в терористични групи. 

 
4.5.9 ЕИСК подкрепя мерките, насочени към повишаване на равнището на сигурността на 

гражданите и предприятията в киберпространството. Предвид очакваното увеличаване 
на престъпността в интернет мрежите, действията, които Европейският съюз 
предприема в борбата срещу киберпрестъпността, заслужават пълна подкрепа. Също 
така сътрудничеството с трети държави трябва да позволи да се намери общ отговор на 
световния проблем с престъпността, който надхвърля всякакви граници. В тази област 
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превенцията е от ключово значение, ако не искаме да допуснем киберпрестъпниците да 
постигнат преднина при прилагането на новите технологии. Дейността на Европейския 
център за борба с киберпрестъпността, въпреки крехката му възраст и недостатъчен 
опит, трябва да бъде подкрепена както с инструменти, така и с финансиране. 

 
4.5.10 ЕИСК, като представител на организираното гражданско общество, не може да разбере 

как е възможно все още да има държави – членки на ЕС, които не са ратифицирали 
Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство. 

 
4.5.11 В Европа, основана на свободите, по-конкретно на свободата на движение на хора и 

стоки, управлението на границите трябва да се превърне в обща политика, която да 
гарантира сигурност на всички граждани на Съюза. За да може да има ефективно 
управление на външните граници, когато стоките могат да влязат през всяка митница и 
да се движат свободно в рамките на Съюза, са необходими общи стабилни 
инструменти. 

 
4.5.12 Общият отговор на сериозни ситуации трябва да може да се случва, без да е 

необходимо регламентиране в съответната област, посредством спонтанни действия на 
самите граждани, които предоставят помощта си, без да е необходимо властите да го 
поискат. При все това, координираните действия и съвместният отговор на кризи и 
бедствия, представляват добавена стойност за увеличаване на ефективността и 
ефикасността на реакциите на такива ситуации. 

 
4.5.13 ЕИСК споделя мнението на Комисията, че изграждането на вътрешната сигурност се 

нуждае и от действия извън нашите граници, т.е. в световен контекст. Във всички 
области, свързани със свободата и сигурността, сътрудничество между държавите 
членки и трети държави е от съществено значение, за да продължи напредъкът към 
един по-добър и по-справедлив свят, в който организираната престъпност и тероризмът 
не застрашават свободата и правата, които с толкова усилия сме постигнали заедно. 

 
Брюксел, 20 юни 2014 г. 
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