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Съобщение за пресата 
Люксембург, 28 юли 2020 г. 

Одиторите на ЕСП проверяват връщанията на мигранти 
и обратното приемане в трети държави 

По-малко от 40 % от незаконните мигранти, на които е разпоредено да напуснат ЕС, 
действително се връщат в своята държава на произход или в трета държава. 
Европейската сметна палата (ЕСП) стартира одит на сътрудничеството на ЕС с трети 
държави в областта на обратното приемане на незаконни мигранти. Одиторите ще 
направят оценка на това дали наборът от мерки, предприети от Европейската комисия 
след 2015 г., са подобрили сътрудничеството с приоритетните трети държави. 

Всяка година от 2008 г. насам средно половин милион чуждестранни граждани получават 
заповед да напуснат ЕС, тъй като са влезли или пребивават незаконно. Само 38 % от тях 
обаче се връщат в страната си на произход или в страната, от която са пътували до ЕС. Тази 
средна стойност е под 30 % при връщанията извън Европа. Според одиторите една от 
причините за ниското равнище на връщанията е трудността да се осъществи 
сътрудничеството с държавите на произход на мигрантите. 

„Въпросът как най-добре да се справим с миграцията е неотложен за ЕС и неговите 
държави членки“, заяви Лео Бринкат, членът на ЕСП, който ръководи одита. „В 
качеството си на външен одитор на ЕС, ЕСП наскоро извърши няколко одита на 
договореностите в рамките на ЕС в областта на убежището и преместването на 
мигранти. Сега ще разгледаме по-задълбочено тяхното връщане и обратно приемане 
в трети държави.“ 

През 2015 г. Комисията публикува план за действие на ЕС относно връщането, в който се 
признава, че за да бъде ефективна системата на връщане, обратното приемане на 
незаконни мигранти трябва да се приоритизира в отношенията с трети държави. През 
2016 г. тя въведе рамката за партньорство в областта на миграцията с цел насърчаване на 
по-добро сътрудничество с целевите приоритетни държави на произход и на транзитно 
преминаване, включително чрез визовата политика, помощта за развитие 
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и дипломатическото участие. През 2017 г. Комисията стартира нов план за действие 
относно връщането, съдържащ препоръки за повишаване на ефективността на обратното 
приемане в трети държави. 

За да улесни изпълнението на задълженията за обратно приемане, ЕС е сключил 18 правно 
обвързващи споразумения за обратно приемане с трети държави. Третите държави обаче 
може да не са склонни да участват в преговори, главно поради вътрешни политически 
съображения, тъй като такива споразумения могат да породят обществена враждебност. 
Ето защо от 2016 г. насам Комисията се съсредоточи върху разработването на практически 
механизми за сътрудничество с тях и въведе няколко правно необвързващи договорености 
за връщането и обратното приемане, които предизвикаха критични реакции от гледна 
точка на демократичната и съдебната отчетност. 

Одиторите имат за цел да оценят напредъка на ЕС от 2015 г. насам по отношение на 
разработването на рамката за обратно приемане на незаконни мигранти в трети държави 
и дали на практика тя се прилага ефективно за приоритетните трети държави. Те ще 
разгледат процеса на договаряне на споразуменията и механизмите на ЕС за обратно 
приемане, начинът, по който се определят приоритетните държави, подкрепата на 
Комисията и стимулите за трети държави за подобряване на сътрудничеството в областта 
на обратното приемане, както и споделянето на най-добри практики.  

Понастоящем няма ясна представа за финансирането от ЕС за сътрудничество с трети 
държави в областта на обратното приемане на мигранти. Въпреки това одиторите са 
идентифицирали около 60 проекта, свързани с обратното приемане и реинтеграцията на 
незаконни мигранти на обща стойност от 641 млн. евро. Те ще се съсредоточат върху 
сътрудничеството в областта на обратното приемане с 10-те държави на произход с най-
голям брой незаконни мигранти, които не са били предмет на забрана за връщане 
(с изключение на Сирия). Освен това одиторите ще направят оценка на изпълнението на 
20 проекта на ЕС, свързани с обратното приемане и реинтеграцията на незаконните 
мигранти в тези държави.  

Бележки към редакторите 

„Връщане“ означава процесът на връщане на гражданин на държава извън ЕС — при 
доброволно изпълнение на задължението или чрез принудително 
изпълнение — в неговата държава на произход или на транзитно преминаване, или 
в държава извън ЕС по негов избор, която ще го приеме. Съгласно международното право 
всяка държава е задължена да приема обратно своите граждани. Сътрудничеството 
в областта на обратното приемане е неразделна част от политическия диалог на ЕС с трети 
държави: Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите членки се 
справят с този проблем чрез специални рамки за сътрудничество с трети държави. 
Споразумението от Котону между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн и други споразумения на ЕС с трети държави съдържат задължение за приемане на 
завръщащи се техни граждани, незаконно пребиваващи на територията на ЕС, по искане на 
държава членка и без допълнителни формалности. Както Европейският парламент, така 
и Съветът призоваха за по-голяма ефикасност и ефективност в областта на връщането 
и обратното приемане на незаконни мигранти. 
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Днес одиторите публикуваха документ за представяне на текущ одит, озаглавен 
„Политиката за връщане на мигранти — сътрудничество с трети държави в областта на 
обратното приемане“. Този вид документи предоставят информация за текуща одитна 
задача и са планирани като източник на информация за заинтересованите от политиката 
и/или одитираните програми. Пълният текст на документа за представяне на одита е 
публикуван на английски език на www.eca.europa.eu. Очаква се докладът по тази тема да 
бъде публикуван през лятото на 2021 г. 

През последните години ЕСП публикува няколко доклада относно въпроси, свързани 
с миграцията, като например управлението на миграцията в Гърция и Италия, граничния 
контрол, Доверителния фонд на ЕС за Африка, Механизма за бежанците в Турция, 
„горещите точки“ в управлението на миграцията и външната миграция. Тук можете да 
откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на пандемията от COVID-19. 

Лице за контакт с медиите за тази публикация 

Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu Тел: (+352) 4398 45510 / Mоб. тел.: 
(+352) 621 552 224 
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