СЪСТОЯНИЕ
НА СЪЮЗА
2018 г.

Увеличаване на
безопасните и законни
възможности за
миграция в Европа
#SOTEU
12 септември 2018 г.

„Една наистина обединена европейска миграционна политика означава
и че трябва да разгледаме възможността за откриване на законни
канали за миграцията. [...] Ако [...] има по-многобройни, безопасни
и контролирани пътища за Европа, можем да управляваме по-добре
миграцията и да направим по-малко привлекателна незаконната
дейност на трафикантите на хора.“
Жан-Клод Юнкер, Реч за състоянието на Съюза, 9 септември 2015 г.

Развитието на организирани законни пътища за миграция на нуждаещите се от закрила лица и създаването на канали
за трудова миграция бяха приоритети на Комисията „Юнкер“ от самото начало на нейната дейност. Те са неразделна
част от цялостния подход на ЕС по отношение на миграцията и вървят ръка за ръка с твърда политика за справяне
с незаконните миграционни потоци и за осигуряване на засилена защита на границите, рационализирани процедури за
предоставяне на убежище и по-ефективни връщания.

Законна миграция: какво предстои
Нова синя карта на ЕС — привличане на висококвалифицирани работници
При трайно подобряващата се икономика на ЕС се очаква в близко бъдеще да има недостиг на работна ръка в някои
сектори, за които се изискват високи квалификации. В някои държави членки броят на незаетите работни места вече
нараства. ЕС ще продължи да инвестира в пълното активиране, обучение и повишаване на квалификацията на работната
сила в ЕС, но е необходимо да има стратегическа и проактивна политика на ЕС относно законната миграция, която да
допълни тези усилия и да допринесе за постигането на по-конкурентоспособна
икономика на ЕС. Ето защо през юни 2016 г. Комисията предложи преразгледана
Издадени сини
схема за синя карта на ЕС, за да бъде по-лесно и по-привлекателно за
карти на ЕС
висококвалифицираните работници и техните семейства да идват в ЕС, както
(общо за целия ЕС)
и за да се гарантира, че държавите членки могат да получат работната сила,
от която се нуждаят, когато тя им е необходима.
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●● Комисията призовава Съвета бързо да постигне съгласие по позиция,
която има добавена стойност в сравнение с настоящата схема за синя
карта, с оглед на подновяването на преговорите между Европейския
парламент и Съвета, за да се гарантира, че може да бъде постигнато
амбициозно споразумение и че новата синя карта на ЕС ще бъде приета
преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Презаселване — безопасни пътища за нуждаещите се от закрила
Инициативите на ЕС за презаселване доказаха, че
изпълнената с опасности незаконна миграция може
да бъде заменена с безопасни и законни канали за
лицата, които се нуждаят от международна закрила. От
2015 г. насам, благодарение на две успешни програми
на ЕС за презаселване над 38 000 от най-уязвимите
хора успяха да намерят убежище в ЕС. През септември
2017 г. Комисията стартира нова схема за презаселване,
в рамките на която държавите членки поеха ангажимент
да презаселят над 50 000 лица, нуждаещи се от закрила.
Това е най-голямата схема на ЕС за презаселване до
момента. За да се координират европейските усилия
в дългосрочен план, Комисията предложи да се
създаде постоянна рамка на Съюза за презаселване,
която да е част от цялостна реформа на системата за
предоставяне на убежище.
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
●● Държавите членки трябва бързо да увеличат
своите усилия, за да изпълнят изцяло поетия
ангажимент за осигуряване на 50 000 места за
презаселване до октомври 2019 г.

Схеми на ЕС за презаселване
50 000 лица,
които трябва
да бъдат
презаселени до
октомври 2019 г.

24 800
презаселени
лица

13 200 лица,
които вече са
презаселени
Схеми на ЕС за
презаселване
2015—2017 г.

Нова схема на ЕС за
презаселване
(септември 2017 г.—
октомври 2019 г.)

●● Европейският парламент и Съветът следва скоро
да постигнат съгласие по предложението на
Комисията за рамка на Съюза за презаселване.

Пилотни проекти в областта на законната миграция — засилване
на сътрудничеството с африканските държави
Законната миграция е важна за засилването на взаимно изгодните отношения на ЕС с трети държави и следва да бъде
изцяло интегрирана във външната политика на ЕС. Засиленото и съобразено с нуждите сътрудничество в областта на
законната миграция с държавите на произход и транзитните държави ще спомогне за намаляването на незаконната
миграция, ще допринесе за преодоляването на пропуските в някои сектори на трудовия пазар на държавите членки
и ще стимулира по-доброто сътрудничество в управлението на миграцията като цяло, включително по отношение
на обратното приемане и връщанията. Като част от стратегията си за активно насърчаване на външното измерение
на законната миграция Комисията предприе инициатива за разработване, заедно с държавите членки, на редица
пилотни проекти с африканските държави, целящи поощряването на схеми за законна миграция на работна ръка или
на стажанти.
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
●● Комисията призовава държавите членки да се ангажират изцяло и да си сътрудничат за разработването на
пилотни проекти с африканските държави и с други трети държави в бъдеще, като стартират първите проекти
до края на 2018 г. Тя ще подпомогне финансирането и практическото сътрудничество.
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