
 

  

Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 11 юни 2020 г. 

COVID-19 подчертава колко важна е солидната защита на основните 

права 

В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. се посочва, че нарастващата 

нетърпимост и атаките срещу основните права на хората продължават да 

подкопават значителния напредък, постигнат през годините. В момент, когато 

Европа започва да излиза от пандемията от COVID-19, забелязваме влошаване на 

ситуацията със съществуващите неравенства и заплахи за социалното сближаване. 

„Пандемията от COVID-19 се е отразила и ще продължи да се отразява сериозно на 

основните права на всички граждани в целия ЕС. Има вероятност да настъпи влошаване по 

отношение на несекващите случаи на неравенство, случаите на тормоз и 

предразсъдъците”, казва директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Необходимо е 

правителствата да осигурят планиране във връзка с „новото нормално положение“, за да се 

постигне справедливо и равнопоставено общество, което зачита достойнството на всяко 

лице и в резултат на това никой не е пренебрегнат.“ 

В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. се разглеждат развитията и 

недостатъците в областта на защитата на правата на човека в ЕС през изминалата година. 

Във неговия раздел „Фокус“ се изтъква начинът, по който Хартата на Европейския съюз за 

основните права е придобила популярност и е поставила началото на нова култура, свързана 

с основните права на равнището на ЕС. При все това, на национално равнище 

осведомеността за Хартата и използването ѝ остават ограничени, макар и тя да е правно 

обвързващ акт вече 10 години. Представените разяснения най-вероятно ще насърчат други 

лица, включително правителствата, да поемат ангажимент към този чудесен инструмент и да 

го приведат в пълна сила, така че той да може истински да преобрази живота на хората. 

Други важни проблеми са: 

 Зачитането на основните права на границитепродължава да бъде едно от най-

сериозните предизвикателствата в областта на правата на човека в ЕС. В морето са 

загинали мигранти, като те също така са станали и жертви на насилие и са срещнали 

съпротивление на сухопътните граници. Някои държави членки са отправили заплахи 

към хуманитарни спасителни лодки. Пренаселеността и бездомничеството за мигрантите 

в други държави членки е продължила. Задържането на деца, включително на 

непридружени деца, които са били без настойници, които да им оказват помощ, се е 

увеличило. 

 Необходимо е държавите членки спешно да спрат тези нарушавания на основните 

права и да разработят ефективни мерки за защита на правата на децата, и по-

специално на непридружените лица. 

 Равнищата на детска бедност в ЕС леко са се подобрили. Все пак, 1 от 4 деца остава 

изложено на риск от бедност. Това означава, че децата все още си лягат гладни и 

живеят при лоши условия, като от това са засегнати тяхното здраве и образование. При 

децата с чуждестранни родители положението е по-лошо, като при тях на риск са 

изложени 4 от 10 деца. При деца от домакинства с един родител, равнището на бедност 

е 1 на 3 деца. 

 ЕС следва да приеме своята инициатива „Гаранция за децата“, в която са заложени 

ясни цели и достатъчно финансиране, насочени към намаляване на детската 

бедност. 

 Правителствата и фирмите бързат да се възползват от преимуществата на изкуствения 

интелект (ИИ). С формулирането от Европейската комисия и Съвета на Европа на 

насоки и закони, започват да се формират съображения, свързани с етиката и 

основните права. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/frr-focus-ten-years-charter
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 ЕС и неговите държави членки, съвместно с независими надзорни органи, следва да 

гарантират, че бъдещите нормативни актове включват задълбочени и прозрачни 

оценки на въздействието върху основните права от използването на ИИ. 

В доклада се обобщават и анализират основните развития във връзка с правата на човека в 

ЕС през 2019 г. В доклада се съдържат предложения за действия, които обхващат Хартата 

на Европейския съюз за основните права и използването ѝ от държавите членки, равенството 

и недискриминацията, расизма и свързаната с него нетърпимост, интегрирането на ромите, 

предоставянето на убежище, границите и миграцията, информационното общество, правото 

на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни, правата на детето, 

достъпа до правосъдие и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu  / Тел.: +43 1 580 

30 653 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020-fra-opinions
mailto:media@fra.europa.eu

