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Проектоизменение 538 
=== I-D//7701 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 01 — Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, 

включително еврото  

цифровите стойности, забележките, правното основание и Актовете, на които се прави 

позоваване се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 01 
1.1.SPEC 

12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по изпълнение на Съвместната 

хармонизирана програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите в държавите членки и 

държавите кандидатки. Програмата стартира с решение на Комисията от ноември 1961 г. и е 

изменяна с последващи решения на Съвета и на Комисията. Последно програмата беше одобрена с 

Решение на Комисията C (97) 2241 от 15 юли 1997 г. и беше представена в Съобщение на Комисията 

COM(2006)0379 окончателен от 12 юли 2006 г. (ОВ C 245, 12.10.2006 г., стр. 5). 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите по изследвания, работни 

семинари, конференции, анализи, оценки, публикации, техническа помощ и закупуване и поддръжка 

на бази данни; софтуер; оборудване и частично финансиране и подкрепа на мерки, свързани с: 

– фискална политика, включително мониторинг на фискалните позиции,  

– оценка на транспонирането и прилагането от държавите членки на рамката за фискално 

управление на Съюза в подкрепа на функционирането на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 

– икономически мониторинг, анализ на макро- и микрониво на съчетанието от мерки и 

координиране на икономическата политика, 

– външни аспекти на ИПС, 

– макроикономическо развитие в Еврозоната, 

– мониторинг на структурните реформи и подобряване на дейността на пазарите в ИПС и в Съюза, 

– координиране с финансовите институции и анализ и развитие на финансовите пазари и операции 

по получаване и отпускане на заеми с участието на държавите членки, 

– механизма за предоставяне на финансова подкрепа на държавите членки в полза на платежния им 

баланс и Европейския механизъм за финансово стабилизиране, 

– сътрудничество със стопанските субекти и лицата, отговорни за вземането на решения в 

горепосочените области, 

– задълбочаване и разширяване на ИПС, 

– закупуване на оборудване, разработване на софтуер, поддръжка и свързано с това обучение за 

защита на еврото срещу фалшифициране. 
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Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на финансирането на приоритетни 

информационни мерки за политиките на Съюза по всички аспекти на управлението и 

функционирането на ИПС, както и за ползите от по-тясно координиране на политиката и 

структурните реформи и за удовлетворяване на нуждите на основните заинтересовани страни и 

гражданите от информация, свързана с ИПС. 

Целта на тази мярка е да бъде ефективно средство за комуникация и диалог между гражданите на 

Съюза и институциите на Съюза и да вземе под внимание специфичните национални и регионални 

характеристики, по целесъобразност, в тясно сътрудничество с органите в държавите членки. Ще 

бъде поставен акцент и върху подготовката на гражданите за въвеждането на еврото в държавите 

членки, които планират за въвеждането му. 

Това включва: 

– разработване на комуникационни дейности на централно равнище (брошури, листовки, 

бюлетини, проектиране, разработване и поддръжка на уебсайтове, социални медии, изложения, 

щандове, конференции, семинари, аудиовизуални продукти, изследвания на общественото 

мнение, анкети, проучвания, рекламни материали, конкурс за дизайн на евромонети, туининг 

програми, обучения и т.н.) и сходни дейности както на национално, така и на регионално 

равнище, изпълнявани в сътрудничество с представителствата на Комисията, 

– споразумения за партньорство с държавите членки с цел осъществяване на комуникация в 

областта на еврото или на ИПС, 

– сътрудничество и работа в мрежа с държавите членки в съответните форуми, 

– комуникационни инициативи в трети държави, по-специално за подчертаване на международната 

роля на еврото и ползата от финансовата интеграция. 

При изпълнението на тази статия Комисията следва надлежно да вземе предвид заключенията от 

заседанията на Междуинституционалната група за информация (МГИ). 

Изпълнението на комуникационната стратегия на Комисията се осъществява в тясно сътрудничество 

с държавите членки и Европейския парламент. 

Комисията приема стратегия и годишен работен план въз основа на насоките, изложени в нейното 

съобщение от 11 август 2004 г. (COM(2004)0552), и докладва редовно на съответната комисия в 

Европейския парламент за изпълнението на програмата и за плана за следващата година. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване или временно предварително финансиране 

на разходите на Съюза във връзка с провеждането и приключването на операции, свързани с 

операциите по отпускане и сключване на заеми, Евратом, механизма за подкрепа на платежния 

баланс и Европейския механизъм за финансово стабилизиране. 

Приходите, записани в статия 5 5 1 от приходната част на бюджета, могат да позволят отпускането на 

допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия 

регламент.  

Очаква се съответната сума да възлезе на 1 660 000 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Задача, която произтича от правомощията на Комисията на институционално равнище, съгласно член 

58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 

1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 

отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 
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Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, 

осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 

23.2.2002 г., стр. 1). 

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно 

фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44). 

Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за 

финансово стабилизиране (ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1). 

Актове за справка: 

Заличава се следният текст: 

Решение C(1997) 2241 на Комисията от 15 юли 1997 г. за одобряване на Съвместната хармонизирана 

програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите заедно със съобщенията на Комисията 

COM(2000) 770 от 29 ноември 2000 г., COM(2006) 379 от 12 юли 2006 г., SEC(2012) 227 от 4 април 

2012 г. и C(2016) 6634 от 20 октомври 2016 г., с които се актуализира първоначалното решение, 

наред с другото, по отношение на географския му обхват. 

Решение 2005/37/ЕО на Комисията от 29 октомври 2004 г. за изграждането на Европейски 

технически и научен център (ЕТНЦ) и за осигуряване координирането на техническите действия за 

защита на монетите в евро срещу фалшифициране (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 73). 

Решение C(2015) 6968 окончателен на Комисията от 19 октомври 2015 г. за създаването на Експертна 

група по проблемите на фалшифицирането на монети във връзка с политиката на Комисията и 

нормативната уредба относно защитата на монетите в евро срещу фалшифициране (ОВ C 347, 

20.10.2015 г., стр. 4). 

Обосновка: 

Не е необходимо провеждането на пропагандна кампания относно положителните ефекти от 

паричния съюз. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1069 
=== GUE//8233 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 03 — Гаранция на Европейския съюз за заеми, предоставени от Съюза за финансова 

помощ съгласно европейския механизъм за финансово стабилизиране 

наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 03 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Гаранция на Европейския съюз за заеми, предоставени от Съюза за финансова помощ съгласно 

европейския механизъм за финансово стабилизиране 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.В член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на 
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Европейския съюз се предвижда възможност за предоставяне на финансова помощ от Съюза на 

държава членка в затруднено положение или сериозно застрашена от големи затруднения, причинени 

от изключителни обстоятелства извън нейния контрол.  

Заличава се следният текст: 

Гаранцията, предоставена от Съюза, е за заеми, отпуснати на международните капиталови пазари или 

от финансови институции.  

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 407/2010 неизплатените суми по заемите или 

кредитните линии, отпуснати на държавите членки съгласно настоящия механизъм за стабилизиране, 

се ограничават до съществуващия марж под тавана на собствените ресурси за бюджетни кредити за 

плащания.  

Тази статия представлява структурата за предоставяната от Съюза гаранция. Тя ще позволи на 

Комисията да обслужва дълга, в случай че длъжниците не изпълнят задълженията си. 

За да изпълни задълженията си, Комисията може да използва своите парични наличности за 

временно обслужване на дълга. В този случай се прилага член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на 

традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно 

мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39). 

В специално приложение към тази част от разходната част в този раздел се съдържа обобщение на 

операциите за вземане и отпускане на заеми, гарантирани от общия бюджет, включително 

управлението на дълга, по отношение на главницата и лихвата. 

Обосновка: 

Европейският механизъм за стабилност, който е част от „тройката“, заедно с Международния 

валутен фонд и Европейската централна банка, предоставя заеми на държавите от еврозоната. 

Условията, които налага той, възпрепятстват в голяма степен развитието на държавата длъжник, 

нарушават правата и достойнството на нейния народ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1070 
=== GUE//8234 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 05 — Приходи във връзка със засиленото бюджетно наблюдение, които следва да 

бъдат прехвърлени на Европейския механизъм за стабилност 

наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 05 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Приходи във връзка със засиленото бюджетно наблюдение, които следва да бъдат прехвърлени на 

Европейския механизъм за стабилност 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 
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Заличаване на бюджетния ред.Тази статия е предназначена за прехвърлянето на Европейския 

механизъм за стабилност на глобите, събрани съгласно членове 6 и 8 от Регламент (ЕС) № 1173/2011, 

в съответствие с член 10 от същия регламент. Всички приходи от глоби, записани в статия 7 1 3 от 

приходната част на бюджета, могат да доведат до предоставянето на бюджетни кредити. 

Заличава се следният текст: 

Чрез системата от санкции, предвидена в Регламент (ЕС) № 1173/2011, се подобрява прилагането на 

предпазните и корективните мерки от Пакта за стабилност и растеж в еврозоната. 

Обосновка: 

Системата от санкции във връзка с бюджетното наблюдение е недопустима, недемократична и 

посегателство срещу суверенитета на държавите членки. Европейският механизъм за стабилност, 

който е част от „тройката“, заедно с Международния валутен фонд и Европейската централна банка, 

предоставя заеми на държавите от еврозоната. Условията, които налага той, възпрепятстват в голяма 

степен развитието на държавата длъжник, нарушават правата и достойнството на нейния народ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1078 
=== GUE//8243 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 02 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Нов бюджетен ред: Програма за подпомагане на производството и заетостта за държави с 

хроничен производствен и демографски дефицит 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Програмата се предвижда да подпомага държавите членки с хроничен структурен дефицит – в 

областта на производството (хранително-вкусова и други промишлености), технологиите, 

енергетиката и/или от демографска гледна точка. Държавите членки, които отговарят на 

условията за допустимост, ще получат помощ за въвеждането на мерки и политики за 

стимулиране на реалната икономика, особено в областта на продуктивните инвестиции и 

промишленото развитие, както и на създаването на работни места. 

Обосновка: 

Европейската интеграция оказа нееднакво въздействие върху различните държави членки. За някои 

държави общите политики на ЕС, единният пазар, единната валута и Икономическият и паричен 

съюз означаваха деградация на производствения им сектор, ерозия на търгуемите сектори в тяхната 

икономика, нетна загуба на работни места, задълбочаване на регионалната асиметрия и емиграция 

(особено на млади хора). Икономическото, социалното и териториалното сближаване остана празно 

обещание. Необходим е нов и по-широк набор от инструменти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1079 
=== GUE//8245 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 02 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Нов бюджетен ред - Програма за подпомагане на държавите членки в случай на договорено 

напускане на еврозоната 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Програмата осигурява финансиране за държавите членки, които поради усещането, че 

присъединяването им към единната валута се е оказало неустойчиво, желаят да договорят 

напускане на еврозоната. Програмата предвижда финансови средства за това и за пълно 

възстановяване на икономическия суверенитет, и особено на паричния суверенитет и на 

суверенитета по отношение на валутния обмен, за засегнатите държави членки, наред с 

възможна компенсация за загубите вследствие на членството им в еврозоната. 

Обосновка: 

Асиметричното естество на Икономическия и паричен съюз задълбочи различията между държавите 

членки с подчертано влошаване в социално и икономическо отношение в някои от тях. Завръщането 

към икономически, и най-вече паричен, суверенитет трябва да се признае като възможност за всички 

държави членки, които желаят това, и трябва да получи надлежна подкрепа от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 414 
=== ECON/6100 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 04 05 — Обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Резерви         

Общо  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 38 
=== ITRE/5000 === 
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Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 04 05 — Обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Резерви         

Общо  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 283 
=== EMPL/5698 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 04 77 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Резерви         

Общо      1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Модел на социални подходи в областта на настаняването в социални 

жилища и овластяването на ромите: тестване на употребата на иновативни финансови 

инструменти за постигане на по-добри социални резултати 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Някои групи европейски граждани са лишени от жилище вече десетилетия наред. Ромите са 

една от малцинствените групи в Европа, които са изправени пред най-високи равнища на 

бедност и социално изключване. Въпреки дългогодишните усилия, включително рамката на ЕС 

за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., приведени в действие още през 

2011 г., справянето със социално-икономическото изключване и дискриминацията на ромите 

все още е непостигната цел. 

Досега за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите до голяма 

степен се разчиташе на безвъзмездни средства от европейските структурни и инвестиционни 

фондове. За съжаление използването на европейските структурни и инвестиционни фондове 

беше ограничавано от липсата на политическа ангажираност и капацитет на националните и 

регионалните органи, които отговарят за управлението на тези фондове. До момента рядко 

бяха използвани финансови инструменти, като заеми и гаранции, за насърчаване на социално-

икономическото приобщаване на маргинализираните ромски общности. 

Това действие е част от усилията на Европейския съюз за: 
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— подкрепа на социалните иновации и на нови, цялостни подходи за предоставяне на социални 

услуги, оправомощаване на групите в неравностойно положение и прилагане на решения, 

водещи до промени, във връзка с основните социални предизвикателства, и по-специално 

приобщаването на ромите; 

— стимулиране на междусекторното сътрудничество и партньорствата за социално 

въздействие (публично-частни партньорства и граждански ангажимент) като нов начин за 

създаване на обществена стойност; 

— тестване на използването на нови финансови инструменти и смесена подкрепа (финансови 

инструменти, безвъзмездни средства и изграждане на капацитет) за проекти със значими 

социални външни ефекти; 

— дългосрочна подкрепа за развитие на пазара на социални инвестиции и интервенции за 

социално въздействие чрез тестване/усъвършенстване на модел, който би могъл да се прилага в 

цяла Европа, например чрез бъдещата единна инвестиционна програма на ЕС (InvestEU). 

Програмата InvestEU би могла да предизвика поврат чрез осигуряване на финансови средства в 

подкрепа на социалната инфраструктура (по-специално жилища, здравни и образователни 

структури), социалните иновации и схемите за социално въздействие. Следващата 

интегрирана инвестиционна програма на ЕС би могла да предложи значителни възможности 

за постигане на напредък по отношение на приобщаването на ромите. 

Обхват на действието: 

С това действие ще се разработи модел за жилищно настаняване и подобрени възможности за 

живот за избрана група от маргинализирани ромски общности. Целевите бенефициенти 

обикновено живеят в нерегулирани/незаконни постройки в покрайнините на населените места 

и се сблъскват със затруднения при достъпа до възможности за доходи и платена заетост, 

както и до други възможности за приобщаване. 

По същество това е многоетапен модел, който включва подготовката (по отношение на 

финансова грамотност, мотивация, подпомагане за намиране на работа и придобиване на 

житейски умения и помощ за строителство) на ромски семейства с цел достъп до собствено 

жилище и самостоятелност. 

Следователно дейностите включват: 

— осигуряване на обучение по финансови въпроси, помощ за намиране на работа и обучение за 

придобиване на житейски умения за избрани участници в неравностойно положение, които са 

записани в програмата; 

— подкрепа за спестовни схеми за всяко семейство, за период от приблизително една година, с 

цел отпускане на кредити за закупуване на строителни материали за нови домове; 

— сътрудничество с публичните органи за предоставяне на терени за тази инициатива; и 

организиране на обучение за публичните органи, за да могат те да изпълняват и управляват 

програми за приобщаване/премахване на сегрегацията, както и да предоставят социални услуги 

за местната общност. 

При този многоетапен модел ще се експериментира с новаторски подходи, съчетаващи 

финансови инструменти (заеми, гаранции и др.), безвъзмездни средства и помощ за изграждане 

на капацитет. 

Пилотният проект би могъл да се изпълнява в партньорство с организация, на която е 

възложено изпълнението. В рамките на един договор с Комисията за отпускане на безвъзмездни 

средства избраният партньор по изпълнението ще насочва подкрепата чрез: 

— гаранция за отстраняващи риска портфейли от заеми за социално жилищно настаняване в 

полза на целеви бенефициенти — приблизително 25% от бюджета; и 
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— безвъзмездни средства за изграждане на капацитет за неправителствени организации, 

предоставящи услуги в областта на обучението/наставничеството на общини, които дават 

възможност за закупуване на апартаменти/къщи, строителство (предоставяне на земя и 

необходима инфраструктура) и местни ромски общности за финансова грамотност и обучение 

в областта на строителството, заетост и гражданско образование — около 75%. 

Дейностите ще бъдат тясно съгласувани със и ще допълват текущите пилотни проекти за 

приобщаване на ромите (ROMACT), инструментите за финансиране на политиката на 

сближаване, които биха могли да бъдат мобилизирани в резултат на това, както и 

съответните насоки за премахване на сегрегацията и цялостните подходи към принципите на 

местното развитие. 

Пилотният проект ще тества и разработи интегрирани модели за социално финансиране в 

рамките на прилаган в множество държави, общоевропейски подход, евентуално като пилотен 

модел за комбиниран финансов/консултативен продукт по програмата InvestEU за периода след 

2020 г. Той следва да допълни подкрепата за финансиране в рамките на политиката на 

сближаване и да укрепи целите за социално приобщаване, премахване на сегрегацията, достъп 

до образование, подкрепа за заетостта, както и регионално развитие. Той могъл също така да 

осигури модели за възпроизвеждане в рамките на механизми за договаряне със социално 

въздействие. 

След като бъде тестван на няколко обекта с големи ромски общности, той ще бъде 

разпространен на различни места в държавите с големи ромски общности (напр. Източна 

Словакия, Източна Чехия, България, Румъния, Унгария) и ще бъде възпроизведен в градска среда. 

Дейностите ще бъдат тясно съгласувани със и ще допълват текущите пилотни проекти за 

приобщаване на ромите (ROMACT), както и допълнителните инструменти за финансиране на 

политиката на сближаване, които биха могли да бъдат мобилизирани. Пилотният проект ще 

допринесе също така за развитието на политиката в областта на бездомността и 

изключването от жилищно настаняване и ще подкрепи подготовката на рамката на ЕС за 

национални стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г. 

Целеви групи на действието: 

— маргинализирани ромски семейства, като една от най-изолираните групи в Европа, чиято 

съдба олицетворява едно от най-тежките социални предизвикателства в Централна и 

Източна Европа и даже в ЕС; 

— публични органи, финансови посредници и участници със социално въздействие (фондации, 

доставчици на услуги). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Жилищното настаняване е основен проблем за ромската общност. Пилотният проект ще проучи как 

иновативните подходи, насочени към постигане на въздействие, могат да помогнат за използването 

на финансови инструменти (напр. заеми) за удовлетворяване на специфичните потребности на 

маргинализираните ромски общности във връзка с достъпа до жилищно настаняване. Чрез подкрепа 

за приобщаващо сътрудничество между публични органи, финансови институции, фондации и 

организации на гражданското общество проектът ще осигури новаторски решения, които 

впоследствие могат да бъдат възпроизведени и разширени, така че да доведат до по-добри и 
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устойчиви резултати и социално благосъстояние в рамките на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 952 
=== GUE//8000 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) 

цифровите стойности и наименованието се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 01 
1.1.4 

3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Резерви         

Общо  3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Бюджетен ред: 

Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките 

и средните предприятия Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) 

Обосновка: 

Предвид настоящата икономическа ситуация финансирането за микро-, малките и средните 

предприятия е жизненоважно за този сектор, който е от ключово значение за икономиките на 

държавите членки. Поради това е важно да бъдат укрепвани финансовите механизми за подкрепа на 

МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 785 
=== S&D//7270 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 04 — Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 04 
1.1.13 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Резерви         

Общо  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 953 
=== GUE//8001 === 
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Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 05 — Разходи за подкрепа на Европейската програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната(EDIDP) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Разходи за подкрепа на Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

отбраната(EDIDP) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проучвания, срещи на експерти, 

информация и публикации, пряко свързани с постигане на целта на програмата или на мерките по 

тази бюджетна позиция и всякакви други разходи за техническа и административна помощ, които не 

включват задачи на публичната власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc 

договори за услуги. 

Обосновка: 

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната финансира отбранителните 

способности на ЕС в рамките на ОПСО и подкрепя създаването на Съюз за отбрана. Тази програма 

нарушава Договора за ЕС, тъй като съгласно член 41, параграф 2 от ДЕС никакви разходи, 

произтичащи от действия с военни или отбранителни отражения, не могат да бъдат поемани от 

бюджета на Съюза. Не следва да се прави препратка към разпоредбите на член 173; този бюджетен 

ред следва да бъде заличен. Вместо това финансовите средства следва да бъдат разпределени за 

посредничество и мирно решаване на конфликти или за проекти за облекчаване на енергийната 

бедност, подкрепа на МСП и укрепване на действията на ЕС в отговор на изменението на климата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 505 
=== VERT/7633 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 05 — Разходи за подкрепа на Европейската програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната(EDIDP) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 
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Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 963 
=== GUE//8018 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 06 01 — Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — вноска от 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия 

(COSME) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 06 01 
1.1.4 

10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Резерви         

Общо  10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Обосновка: 

Помощта за микро-, малките и средните предприятия е жизненоважна за този сектор и от 

икономическо значение за държавите членки. Ето защо следва да се създават и укрепват механизми 

за подпомагане на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 80 
=== ITRE/5049 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Резерви         

Общо  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Обосновка: 

COSME е много успешна програма, интересът към която значително надхвърли предвидените 

средства. Допълнителните бюджетни кредити са предназначени за финансиране на повече от вече 

подадените проекти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 710 
=== R-E//7445 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Резерви         

Общо  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Обосновка: 

Подкрепата за МСП е от решаващо значение за растежа и създаването на работни места в 

Европейския съюз. 

Този бюджетен ред е с отлична степен на изпълнение и средствата по него следва да бъдат увеличени 

поне до равнището на финансово програмиране, първоначално предвидено в бюджета за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 898 
=== EPP//7027 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Обосновка: 

Това предложение за увеличение съответства на потенциала на програмата за насърчаване на 

предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и достъп до пазари за предприятията 

от Съюза, както и подобряване на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия, като 

същевременно се отчита много висока степен на изпълнение. То ще даде възможност за финансиране 

на нова пилотна схема за цифровизация, която понастоящем е в процес на подготовка, с цел да се 

помогне на МСП да получат допълнително финансиране за своите проекти за цифрова 

трансформация. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 35 
=== TRAN/5558 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Обосновка: 

Може да се докаже, че МСП нямат достатъчен достъп до капиталово финансиране, което означава, че 

е необходим по-голям бюджет за подобряване на конкурентоспособността им на пазара. МСП са 

изправени пред финансови трудности от самото начало, поради което те се нуждаят от гаранции и 

закрила при достъпа до финансиране чрез дълг. Необходимо е да се подобри наличието на 

финансиране и заеми за МСП, което би могло да се постигне чрез увеличаване на бюджета, 

предложен от Комисията. Стопанската инициатива трябва да бъде насърчавана и подкрепяна. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 81 
=== ITRE/5050 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Обосновка: 

COSME е много успешна програма, интересът към която значително надхвърли предвидените 

средства. Допълнителните бюджетни кредити са предназначени за финансиране на повече от вече 

подадените проекти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 954 
=== GUE//8002 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Обосновка: 

Предвид настоящата икономическа ситуация финансирането за микро-, малките и средните 

предприятия е жизненоважно за този сектор, който е от ключово значение за икономиките на 

държавите членки. Поради това е важно да бъдат укрепвани финансовите механизми за подкрепа на 

МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 711 
=== R-E//7446 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Обосновка: 

Подкрепата за МСП е от решаващо значение за икономическия растеж и за създаването на работни 

места в Европейския съюз. Програмата COSME успя да помогне на МСП. Този бюджетен ред е с 

отлична степен на изпълнение и средствата по него следва да бъдат увеличени поне до равнището на 

финансовото програмиране, първоначално предвидено в бюджета за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 127 
=== IMCO/6362 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Резерви         

Общо  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). МСП срещат по-големи пречки при осигуряването на 

финансиране в сравнение с по-големите дружества. Поради това е от съществено значение да се 
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подобри достъпът на МСП до финансиране, включително на дружествата на жени предприемачи, 

чрез собствен капитал и дългови инструменти на етапите на започване на дейността, развитие и 

прехвърляне на собствеността. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 275 
=== EMPL/5678 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 38 — Подготвително действие – Намаляване на младежката безработица – 

създаване на кооперации за увеличаване на възможностите за работа в ЕС 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 38 
1.1.PPPA 

p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Резерви         

Общо  p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Обосновка: 

За да се осигури гладкото продължаване на подготвителното действие през втората година от 

прилагането му, то следва да бъде включено в бюджета за 2020 г., с бюджетни кредити както за 

поети задължения, така и за плащания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 37 
=== TRAN/5560 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 39 — Пилотен проект — Качество на услугите в туризма 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 39 
1.1.PPPA 

p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Резерви         

Общо  p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Обосновка: 

Това продължение е важно за постигане на основната цел за качество на услугите в областта на 

туризма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1025 
=== GUE//8159 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 41 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 41 
1.1.OTH 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

създаване на нов бюджетен ред: Създаване на Европейски екологичен фонд 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Като се има предвид факта, че енергийният преход води до трудности при повторното 

наемане на работната сила в сектора за производство на енергия от изкопаеми горива и в 

ядрената промишленост, се предлага създаването на Европейски екологичен фонд, който: 

да финансира програми за повторно наемане на работа на освободени работници; 

да отпуска помощи; 

да изплаща надбавки на съответните работници до момента на повторното им наемане на 

работа; 

да финансира професионалната преквалификация на работниците, които са принудени да 

сменят работата си. 

Обосновка: 

Енергийният преход не може да бъде осъществен, ако се пренебрегнат енергетиката и промишлените 

сектори, в които ще настъпят коренни промени и загуба на голям брой работни места. От 

първостепенна важност е ЕС да осигури подкрепа за преквалификацията на работниците от тези 

сектори, като се използват в максимална степен придобитите от тях умения за енергийния преход, 

който е необходим в целия ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 12 
=== TRAN/5508 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 41 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Интелигентни дестинации 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 
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Интелигентната дестинация е резултат от няколко фактора, включително информационни и 

комуникационни технологии, които насърчават новаторска територия, сътрудничество и 

съвместно създаване, главно от посетителя. Като се разбира този аспект, една от 

категориите, включени в интелигентната туристическа дестинация, е достъпността – 

както физическа, така и виртуална. Интелигентните дестинации повишават качеството на 

преживяването в дестинацията както за посетителите, така и за жителите. 

Един интелигентен град може да се разглежда като градско пространство, което се възползва 

от информационните и комуникационни технологии и науката за данните, за да отговори на 

днешните предизвикателства, а именно да повиши ефективността на услугите и 

управлението на инфраструктурата и да подобри качеството на живот на хората, които 

живеят, работят в града или го посещават, без да се забравя подкрепата за борбата с 

изменението на климата. 

В този контекст градовете са подложени на натиск и преминават през процес на цифрова 

трансформация, който се изразява в разпространението на инициативите „Интелигентни 

градове“ по света. Това е част от стратегическия отговор на предизвикателствата и 

възможностите, свързани с нарастващата урбанизация и изменението на климата, заедно с 

появата на градовете като пространство за социално и икономическо развитие в контекста на 

спешната необходимост от глобална устойчивост. 

Проучването ще обхване концепцията за интелигентни градове и нейните градивни елементи, 

които са резултат от процеса на цифрова трансформация на града; това ще доведе до промяна 

на парадигмата, при което градът се разглежда като платформа и в нея градското планиране и 

управлението на устойчивостта се подкрепят от аналитични данни за градовете и данни в 

реално време. 

С оглед на това се предлага проучване с план за изпълнение в определен град/регион, което да 

отговаря на следните условия: 

– количествени и качествени данни за туризма и за интелигентните дестинации; 

– по-добро познаване на въздействието на туризма; 

– разработване и създаване на европейска методология за анализ на туризма въз основа на 

прилагането на големи информационни масиви на равнището на ЕС за интелигентни 

дестинации; 

– по-добри научни изследвания и разработки за решения, проектирани на равнището на ЕС; 

– възможност за изпитване на местно равнище и бъдеща приложимост (план за изпълнение в 

конкретен град) 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този проект има за цел да подобри позиционирането на ЕС като световна туристическа дестинация, 

като се търсят нови механизми за насърчаване на иновациите в дестинациите чрез внедряване и 

развитие на ИКТ с цел създаване на различни и силно конкурентни услуги. Това включва първо 

цялостно проучване с цел събиране на количествени и качествени данни за туризма. В резултат на 

това следва да се разработи европейска методология за анализ на туризма, основана на аналитични 

данни за градовете и данни в реално време, която да се прилага на равнището на ЕС. Този процес 
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включва план за изпълнение с конкретен град/регион. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 284 
=== REGI/6250 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 41 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Резерви         

Общо      400 000 200 000 400 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Улеснен кулинарен обмен за бежанските и приемащите общности в селата 

и малките градове по периферията на Европейския съюз 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект има за цел да обърне внимание на ефективната интеграция на 

бежанците, което е от решаващо значение за регионалното развитие. Това се прави чрез 

предоставяне на рамка за интеграция чрез кулинарен обмен с цел обучение между бежанските и 

приемащите общности по периферията на Европейския съюз. 

Междукултурният обмен може да насърчи интеграцията на новопристигналите и да облекчи 

проблемите на приемащата общност. Много от съществуващите усилия обаче привличат 

предимно по-млади, образовани и многоезични участници и са фокусирани върху големите 

градове. Улесненият обмен на рецепти, готварските курсове и домашно приготвената храна 

имат потенциала да позволят на широк спектър от хора да взаимодействат пряко, 

включително жени, по-възрастни, по-слабо образовани и едноезични участници, и да 

предложат на бежанците и приемните общности преки, осезаеми и вкусни ползи. В няколко 

големи града НПО популяризират малки споделени кухни, готварски фестивали за бежанци и 

обмен на рецепти. 

При все това е от съществено значение да се осигури помощ, на първо място под формата на 

преводачи, за да се даде възможност такъв обмен да се осъществява в по-малки и отдалечени 

места, които понякога неочаквано трябва да приемат големи бежански общности. Тази 

пилотна програма ще бъде необходима най-скоро в относително изолираните райони в 

държавите членки, в които са пристигнали голям брой бежанци. Пилотният проект обаче има 

потенциала да бъде самоустойчив, да може да се променя по мащаб и да бъде възпроизвеждан, 

за да спомогне за преодоляване на други пропуски. 

По тази причина внимателното оценяване на последиците, предимствата и 

предизвикателствата следва да бъде част от първоначалното изпълнение. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

„След пика на пристигащи бежанци в Европа от 2015 – 2016 г. вниманието сега е насочено към 

ефективното интегриране на мигрантите в техните нови общества. Въпреки че политиката в областта 

на миграцията продължава да бъде национална отговорност, централните и местните органи 

признават, че интеграцията трябва да се извършва там, където са хората – на работното им място, в 

кварталите им и в училищата, в които изпращат своите деца. Зад всяка миграционна статистика има 

отделни лица или семейства, които започват нов живот на ново място.“ 

Източник: ОИСР – „Да работим заедно за интеграцията на мигрантите и бежанците на местно 

равнище“ 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 823 
=== S&D//7313 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 41 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    350 000 350 000 350 000 350 000 

Резерви         

Общо      350 000 350 000 350 000 350 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Качество на услугите в туризма 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения, останали за 

изпълнение от предходни години по линия на пилотния проект. 

Туризмът е ключов сектор за икономическото развитие и създаването на работни места в 

Европа. Органите в областта на туризма водят нескончаем спор за единна система за 

класификация на хотелите, ресторантите и другите съоръжения. Тъй като нуждите и 

очакванията на потребителите се промениха, вследствие на което стимулираха предлагането 

в хотелския сектор, стана много важно тази област на дейност да се регулира чрез 

приемането на мерки за защита на правата и интересите на потребителите. 

Възприятията на потребителите обаче често не съответстват на това, което получават, 

поради недостатъчна и неефективна комуникация. 

Благодарение на проекта ще бъдат изготвени: 

рамка за цялостно картографиране на съществуващите публични и частни инициативи 

(системи за класификация чрез звезди, схеми за сертифициране и др.) за туризма, която ще 

хармонизира системата за класификация от гледна точка на точността и актуалността на 

данните и ще осигури прозрачност и последователност в оценяването на качеството на 

услугите и резултатите от тях; 

рамка за съдържанието на информацията, предоставяна от туристическите агенции, 

туроператорите, сайтовете за онлайн резервации и отзиви; информацията, предоставяна на 

потребителите, следва да бъде проучвана, сравнявана и съвместима с критериите на равнище 



 

 23 

Съюза, що се отнася до набелязаните инициативи; 

рамка за транснационално сътрудничество между публичните органи и предприятията с цел 

да се подобри съдържанието на общите условия и да се осигури справедлив договор между 

доставчика на услуги и туриста; договорът следва да определя, наред с другото, условията на 

плащане и правата на туриста, особено в случай на некачествено предоставяне на 

договорените услуги; 

ще се установи доколко осъществимо е утвърждаването на принципи за качество на 

туристическите услуги на равнището на Съюза, включително компетентност на Съюза, 

добавена стойност и техническа жизнеспособност. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това продължение е важно за постигане на основната цел за качество на услугите в областта на 

туризма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 830 
=== S&D//7320 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 43 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Засилено сътрудничество в областта на туризма между ЕС и Индия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

През последните десетилетия туризмът се превърна в един от най-големите и най-бързо 

развиващите се икономически сектори в света. Посещенията на чуждестранни туристи се 

увеличиха от 278 милиона през 1980 г. на 1,035 милиарда през 2012 г. и се очаква да нарастват 

средно с 3,3% годишно до 2030 г. Европа остава туристическа дестинация номер едно в света, 

като на нея се падат половината от всички международни туристически посещения в 

световен мащаб – три четвърти от тях в държави от Европейския съюз (ЕС). Нейната 

позиция обаче се оспорва от нови туристически дестинации в бързо развиващите се икономики. 

Като продължение на свързания с Китай успешен проект за световен туризъм, Индия – една 

от другите много важни страни с бързо развиваща се икономика – също придобива все по-



 

 24 

голямо значение за входящия и изходящия туристически поток. Поради липсата на налична 

информация обаче следва да се изготви подготвително проучване или изследване. Просто 

липсват данни. 

Ето защо основната цел на този пилотен проект е: 

* ангажиране на някои от важните лица в сектора на туристическия пазар на Индия за 

изходящи пътувания (или на европейския пазар за входящи пътувания от Индия); 

* по отношение на новото законодателство на Европейската комисия за Визовия кодекс, 

разширяване на обхвата на дискусията относно визите и популяризирането на Европа на 

пазарите за пътувания на дълги разстояния; 

* учебни посещения на туроператори и доставчици на услуги; 

* конференции в Европа и Индия; 

* обучение на обучаващите, разработване на материали за обучение по културни въпроси 

(поведение, как да се адаптират митниците, таблиците за времето и т.н.), специални нужди 

по отношение на настаняването, кухнята, програмните елементи и т.н.; 

* създаване на специален уебсайт като общоевропейски източник на информация с различни 

версии за различните аудитории; 

* поредица от срещи на високо равнище относно правната рамка за отношенията между 

Индия и Европа в областта на туризма – акцент върху улесняването на туристическата 

дейност на туристите, но и гарантирането на тяхното връщане. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Като продължение на свързания с Китай успешен проект за световен туризъм, Индия – една от 

другите много важни страни с бързо развиваща се икономика – също придобива все по-голямо 

значение за входящия и изходящия туристически поток. Поради липсата на налична информация 

обаче следва да се изготви подготвително проучване или изследване, за да се придобие подробна 

представа за туристическия поток. Необходимо е този проект между ЕС и Индия да бъде упоменат 

сред дейностите на Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 30 
=== TRAN/5545 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 43 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Засилено сътрудничество в областта на туризма между ЕС и Индия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

През последните десетилетия туризмът се превърна в един от най-големите и най-бързо 

развиващите се икономически сектори в света. Посещенията на чуждестранни туристи се 

увеличиха от 278 милиона през 1980 г. на 1,035 милиарда през 2012 г. и се очаква да нарастват 

средно с 3,3% годишно до 2030 г. Европа остава туристическа дестинация номер едно в света, 

като на нея се падат половината от всички международни туристически посещения в 

световен мащаб – три четвърти от тях в държави от Европейския съюз (ЕС). Нейната 

позиция обаче се оспорва от нови туристически дестинации в бързо развиващите се икономики. 

Като продължение на свързания с Китай успешен проект за световен туризъм, Индия – една 

от другите много важни страни с бързо развиваща се икономика – също придобива все по-

голямо значение за входящия и изходящия туристически поток. Поради липсата на налична 

информация обаче следва да се изготви подготвително проучване или изследване. Просто 

липсват данни. 

Ето защо основната цел на този пилотен проект е: 

* ангажиране на някои от важните лица в сектора на туристическия пазар на Индия за 

изходящи пътувания (или на европейския пазар за входящи пътувания от Индия); 

* по отношение на новото законодателство на Европейската комисия за Визовия кодекс, 

разширяване на обхвата на дискусията относно визите и популяризирането на Европа на 

пазарите за пътувания на дълги разстояния; 

* учебни посещения на туроператори и доставчици на услуги; 

* конференции в Европа и Индия; 

* обучение на обучаващите, разработване на материали за обучение по културни въпроси 

(поведение, как да се адаптират митниците, таблиците за времето и т.н.), специални нужди 

по отношение на настаняването, кухнята, програмните елементи и т.н.; 

* създаване на специален уебсайт като общоевропейски източник на информация с различни 

версии за различните аудитории; 

* поредица от срещи на високо равнище относно правната рамка за отношенията между 

Индия и Европа в областта на туризма – акцент върху улесняването на туристическата 

дейност на туристите, но и гарантирането на тяхното връщане. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Като продължение на свързания с Китай успешен проект за световен туризъм, Индия – една от 

другите много важни страни с бързо развиваща се икономика – също придобива все по-голямо 

значение за входящия и изходящия туристически поток. Поради липсата на налична информация 

обаче следва да се изготви подготвително проучване или изследване, за да се придобие подробна 

представа за туристическия поток. Необходимо е този проект между ЕС и Индия да бъде упоменат 
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сред дейностите на Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 842 
=== S&D//7332 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 45 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 45 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Резерви         

Общо      400 000 200 000 400 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Улеснен кулинарен обмен за бежанските и приемащите общности в селата 

и малките градове по периферията на Европейския съюз 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект има за цел да обърне внимание на ефективната интеграция на 

бежанците, което е от решаващо значение за регионалното развитие. Това се прави чрез 

предоставяне на рамка за интеграция чрез кулинарен обмен с цел обучение между бежанските и 

приемащите общности по периферията на Европейския съюз. 

Междукултурният обмен може да насърчи интеграцията на новопристигналите и да облекчи 

проблемите на приемащата общност. Много от съществуващите усилия обаче привличат 

предимно по-млади, образовани и многоезични участници и са фокусирани върху големите 

градове. Улесненият обмен на рецепти, готварските курсове и домашно приготвената храна 

имат потенциала да позволят на широк спектър от хора да взаимодействат пряко, 

включително жени, по-възрастни, по-слабо образовани и едноезични участници, и да 

предложат на бежанците и приемните общности преки, осезаеми и вкусни ползи. В няколко 

големи града НПО популяризират малки споделени кухни, готварски фестивали за бежанци и 

обмен на рецепти. 

При все това е от съществено значение да се осигури помощ, на първо място под формата на 

преводачи, за да се даде възможност такъв обмен да се осъществява в по-малки и отдалечени 

места, които понякога неочаквано трябва да приемат големи бежански общности. Тази 

пилотна програма ще бъде необходима най-скоро в относително изолираните райони в 

държавите членки, в които са пристигнали голям брой бежанци. Пилотният проект обаче има 

потенциала да бъде самоустойчив, да може да се променя по мащаб и да бъде възпроизвеждан, 

за да спомогне за преодоляване на други пропуски. 

По тази причина внимателното оценяване на последиците, предимствата и 

предизвикателствата следва да бъде част от първоначалното изпълнение. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
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приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

„След пика на пристигащи бежанци в Европа от 2015 – 2016 г. вниманието сега е насочено към 

ефективното интегриране на мигрантите в техните нови общества. Въпреки че политиката в областта 

на миграцията продължава да бъде национална отговорност, централните и местните органи 

признават, че интеграцията трябва да се извършва там, където са хората – на работното им място, в 

кварталите им и в училищата, в които изпращат своите деца. Зад всяка миграционна статистика има 

отделни лица или семейства, които започват нов живот на ново място.“ Източник: ОИСР – „Да 

работим заедно за интеграцията на мигрантите и бежанците на местно равнище“ 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 964 
=== GUE//8019 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 02 — Подпомагане на организациите на малките и средните предприятия (МСП) и 

заинтересованите страни от гражданското общество при мероприятията във връзка със 

стандартизацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 02 02 
1.1.OTH 

4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Резерви         

Общо  4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит цели покриване на ежедневните разходи и финансирането на дейности на 

организации с нестопанска цел, представляващи интересите на МСП и на потребителите, както и 

интереси в областта на околната среда и обществени интереси. Помощта за микро-, малките и 

средните предприятия сега е жизненоважна за този сектор и от голямо икономическо значение за 

държавите членки. Съответно следва да се създават и укрепват механизми за подпомагане на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 805 
=== S&D//7290 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 03 — Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на 

химикалите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 03 
1.1.DAG 

59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Резерви         

Общо  59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 
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Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 106 
=== ITRE/5163 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 03 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Обсерватория на цифровите тенденции и революционните технологии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Според специалисти в областта на технологиите вече сме навлезли в четвъртата 

индустриална революция или във втората машинна епоха. Тази ера се характеризира с водеща 

роля на цифровите технологии, като например изкуствен интелект, машинно учене, блокова 

верига, анализ на данни, интернет на нещата, суперкомпютри и революционни производствени 

технологии, като например триизмерен печат. Уравнението се усложнява още повече от 

бързото развитие на биотехнологиите, като например редактирането на гени. 

Новата ера предоставя значителни и единствени по рода си възможности, но също така 

създава значителни предизвикателства. Проучването на тези възможности и 

предизвикателства в рамките на тематични групи от учени и анализатори е фрагментирано и 

това води до пропуски и дублиране на дейностите. Много важно е да се обединят 

специалистите от различни сектори и да се постигне съгласувана позиция, която да доведе до 

определени качествени и количествени резултати, с цел да се посрещнат основните 

предизвикателства от етичен, управленски и регулаторен характер. 

Бъдещето е вече тук. Необходимо е само ползите от бъдещето да бъдат разпределени поравно 

между всички. Стратегията за постигането на тази цел може да стъпи върху създаването на 

Обсерватория на цифровите тенденции и революционните технологии, която евентуално ще 

включва части от съществуващите обсерватории и ще работи на две нива. На първото, 

централно ниво обсерваторията ще обедини европейските институции, други правителствени 

агенции, създатели на политики, учени, фирми, политици, гражданското общество и 

академичните среди, за да работят заедно на едно многоизмерно равнище. След това 

обсерваторията ще предава тези знания и политически препоръки на регионалните центрове и 

екосистеми, планирани и създадени в по-слабо развитите в технологично отношение региони 

на ЕС, с цел ангажиране на местните общности и на предприемачески, образователни и 

регионални клъстери. 

Пилотният проект може да създаде инфраструктурата на централната обсерватория и на 

три или четири експериментални регионални центъра. Успехът на схемата ще доведе до 

разширяване на проекта, така че впоследствие да обхване повече региони. 
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предизвикателствата, породени от новите цифрови тенденции и революционните технологии, бързо 

променят политическата, стопанската, образователната и социалната среда. Необходим е съгласуван 

и балансиран подход. Създаването на обсерватория, която да обединява основните заинтересовани 

страни и да им позволява да работят в мултидисциплинарна среда, а след това да предава тези знания 

на отдалечените центрове и екосистеми, създадени в по-слабо развитите в технологично отношение 

региони, може всъщност да се окаже гъвкава стратегия, водеща до увеличаване на равенството. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 27 
=== TRAN/5541 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 03 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Независими пътни изпитвания на емисиите при реални условия с 

цел гарантиране на обширна информация и прозрачност за по-добър надзор на пазара 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Като последващо действие във връзка с пилотен проект 02 03 77 07 и предвид параграф 40 от 

препоръката на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие 

на провеждането на проучване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор 

(Р8 ТА(2017)0100), настоящото подготвително действие ще продължи финансирането на 

мерки, свързани с изпитвания на емисиите при реални условия от трети страни във връзка с 

транспонирането на Регламент (ЕО) № 715/2007. 

В миналото квалифицирани трети страни предоставяха на органите на равнището на Съюза и 

на национално равнище надеждна информация за емисиите от превозни средства. 

Компетентните органи рядко предоставяха подобна информация. Следва да им се осигури 

финансиране, така че те да могат да предоставят надеждни данни от пътните изпитвания 

на емисиите от леки автомобили, които са независими от предоставяните от 

производителите и регулаторните органи данни, за да се насърчи прозрачността и да се 

подобри надзорът на пазара. 

Третите страни ще използват валидирани процедури за изпитване, като се позовават на 

разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 715/2007, Регламент (ЕС) 2017/1151 на 
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Комисията, включително четирите пакета за изпитване на емисии при реални условия и 

насоките, посочени в известието на Комисията от 26 януари 2017 г. Те ще публикуват 

резултатите от измерванията си с цел подпомагане на разработването на процедури за най-

добри практики и предоставянето на по-обширна информация на компетентните органи и 

обществеността. 

Акцентът на работата ще бъде върху съответствието през целия жизнен цикъл, което може 

да бъде оценено чрез изпитване на превозни средства, които излизат извън регулираните 

понастоящем параметри – предвид съответствието в експлоатация или предвид надзора на 

пазара – т.е. превозни средства над 5 години или с над 100 000 км пробег. Това изпитване ще 

предостави изключително полезни данни за качеството на настоящите системи за контрол на 

емисиите и ще допринесе за предоставяне на необходимата информация за разработване на 

новото законодателно предложение относно емисиите. Изпитването следва да включва 

изпитвания на емисии при реални условия на движение и изпитвания в лабораторни условия на 

стари превозни средства, а така също да включва измерване на всички възможни замърсители, 

включително тези, които понастоящем не са регулирани. 

По този начин независимите трети страни ще допринесат за по-добър надзор върху начина, по 

който нормите за емисии на отработените газове функционират на практика, и степента, до 

която са постигнати целите на Съюза по отношение на качеството на въздуха и политиката 

в областта на климата. Те ще допринесат за по-широко разбиране на стратегиите за 

намаляване на отработените газове във връзка с ускорението, високата скорост, 

температурата на околната среда и други критерии. Тяхната специфична процедура за 

изпитване ще бъде документирана по прозрачен начин и следва да взема предвид действащата 

нормативна уредба относно емисиите при реални условия и най-новите научни изследвания. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Превръщане и разширяване на важен пилотен проект в подготвително действие, което да продължи 

предоставянето на финансиране за трети страни за извършване на проверки на съответствието в 

експлоатация чрез независими и прозрачни изпитвания във връзка с транспонирането на Регламент 

(ЕО) № 715/2007. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 119 
=== IMCO/6354 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 03 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Резерви         

Общо      300 000 150 000 300 000 150 000 

Бюджетен ред: 
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Пилотен проект — Оценка на предизвикателствата и възможностите за дейностите по 

надзор на пазара във връзка с новите технологии и цифровата верига на доставки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на пилотния проект е да се оценят предизвикателствата и възможностите за 

потребителите и органите за надзор на пазара, свързани с нововъзникващите технологии 

(като свързаните в интернет устройства, блоковата верига и др.) и с цифровите вериги на 

доставки във връзка с безопасността на продуктите, включително продаваните онлайн. Този 

пилотен проект би могъл да финансира проучване, свързано с използването на нови технологии 

като блокверигата, за да се гарантира ефективен надзор на пазара и по-добра проследимост на 

продуктите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Разпространението на „интернет на нещата“, нарасналият брой свързани устройства и увеличаването 

на онлайн продажбите могат да поставят някои предизвикателства пред защитата и безопасността на 

потребителите и следователно към дейностите на органите за надзор на пазара. Въпреки това новите 

технологии, като блокверигата, биха могли също така да се използват от органите за надзор на пазара 

във връзка с проследимостта на продуктите. Освен това наскоро приетият регламент за надзор на 

пазара определя тези области на съвместни дейности като имащи особено значение за дейностите по 

надзор на пазара. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 812 
=== S&D//7302 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 03 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Резерви         

Общо      300 000 150 000 300 000 150 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Оценка на предизвикателствата и възможностите за дейности по надзор 

на пазара във връзка с новите технологии и цифровата верига на доставки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на пилотния проект е да се оценят предизвикателствата и възможностите за 
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потребителите и органите за надзор на пазара, свързани с нововъзникващите технологии 

(като свързаните с интернет устройства, блоковата верига и др.) и с цифровите вериги на 

доставки във връзка с безопасността на продуктите, включително продаваните онлайн. Този 

пилотен проект би могъл да финансира проучване, свързано с използването на нови технологии 

като блоковата верига, за да се гарантира ефективен надзор на пазара и по-добра проследимост 

на продуктите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Разпространението на интернет на нещата, увеличеният брой свързани устройства и увеличаването 

на онлайн продажбите могат да породят 

някои предизвикателства за защитата и безопасността на потребителите и следователно за 

дейностите на органите 

за надзор на пазара. Независимо от това новите технологии, като например блоковата верига, също 

биха могли да се използват от органите за 

надзор на пазара във връзка с проследимостта на продуктите. Освен това наскоро приетият 

Регламент за надзора на пазара определя тези области на съвместни дейности като имащи особено 

значение за 

дейности на органите за надзор на пазара. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 82 
=== ITRE/5051 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Резерви         

Общо  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Обосновка: 

Необходими са допълнителни бюджетни кредити за още проекти за по-нататъшно укрепване на 

европейската космическа политика. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 901 
=== EPP//7030 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Резерви         

Общо  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Обосновка: 

Космическите изследвания са важни за гарантиране на дългосрочната безопасност и сигурност на 

космическото пространство и за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността и 

нейната верига за създаване на добавена стойност на международния пазар. Като се има предвид 

политическият приоритет на космическите изследвания, настоящото недостатъчно финансиране на 

космическите научноизследователски проекти и с оглед на прехода към МФР за периода 2021—2027 

г., в тази област са необходими повече бюджетни средства, за да се поддържа постоянно ниво на 

усилията в сферата на изследванията и развойната дейност, което ще позволи на Европа да остане на 

челно място в световните иновации в областта на космическото пространство. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 31 
=== TRAN/5551 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Резерви         

Общо  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 92 
=== ITRE/5084 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 
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Обосновка: 

Способността за иновации е от решаващо значение за справяне с обществените предизвикателства и 

за постигане на неутрална по отношение на климата икономика най-късно до 2050 г. Въпреки че са 

един от основните стълбове на европейската икономика и основен източник на иновации, МСП са 

изправени пред различни структурни предизвикателства, произтичащи от техния размер, обем на 

активите и бизнес модели, и поради това се нуждаят от специална подкрепа в контекста на 

иновациите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 735 
=== S&D//7218 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Обосновка: 

Предложеният от Комисията бюджет трябва да бъде увеличен, тъй като МСП в областта на 

транспорта и в други области се нуждаят от финансиране, за да правят нововъведения, да подобряват 

качеството на услугите и да се конкурират на пазара. МСП се нуждаят от капитал, за да могат да 

предлагат иновативни продукти на европейските потребители, и финансовите пречки пред 

развитието и растежа трябва да бъдат премахнати. Колкото по-високо е качеството на предлаганите 

продукти/услуги, толкова по-големи са инвестициите, които МСП трябва да направят, което налага 

увеличаване на бюджета. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 33 
=== TRAN/5556 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Обосновка: 

Предложеният от Комисията бюджет трябва да бъде увеличен, тъй като МСП в областта на 

транспорта и в други области се нуждаят от финансиране, за да правят нововъведения, да подобряват 

качеството на услугите и да се конкурират на пазара. МСП се нуждаят от капитал, за да могат да 
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предлагат иновативни продукти на европейските потребители, и финансовите пречки пред 

развитието и растежа трябва да бъдат премахнати. Колкото по-високо е качеството на предлаганите 

продукти/услуги, толкова по-големи са инвестициите, които МСП трябва да направят, което налага 

увеличаване на бюджета. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 955 
=== GUE//8003 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Обосновка: 

Необходими са повече средства за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 438 
=== ECON/6135 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 138 
=== FEMM/6201 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

Необходимо е сумата по проектобюджета да бъде възстановена на 50 601 570 EUR, тъй като това 

увеличено финансиране ще бъде от жизненоважно значение за подкрепата на мерки за насърчаване 

на жените предприемачи да участват в цифровата икономика и в секторите на ИКТ и НТИМ (науки, 

технологии, инженерство и математика). В ЕС само 17% от специалистите в областта на ИКТ са 

жени. В рамките на ЕС има разлика от 11% между половете по отношение на цифровите умения. За 

да се преодолее цифровото разделение между половете, трябва да има подходящо финансиране за 

подобряване на образованието, за подкрепа на жените предприемачи в сектора на цифровите 

технологии и за засилване на кампаниите за повишаване на осведомеността, насочени към цялото 

население. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 712 
=== R-E//7447 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Резерви         

Общо  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Обосновка: 

Подкрепата за МСП и иновациите е от решаващо значение за растежа и създаването на работни 

места в Европейския съюз. Размерът на сумите, съкратени от Съвета, трябва да бъде възстановен. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 488 
=== VERT/7604 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 766 
=== S&D//7251 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Резерви         

Общо  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 93 
=== ITRE/5091 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Резерви         

Общо  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Обосновка: 

За да се отговори на предизвикателствата пред обществото, произтичащи от изменението на климата, 

следва да бъдат увеличени научните изследвания и инвестициите в устойчив транспорт. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 878 
=== EPP//7007 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Резерви         

Общо  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Забележки: 

След параграф: 

Също така ще бъде предоставена помощ за преодоляване .......... например използването на материали 

от отпадъчни потоци. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 47 800 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. Следва да се осигурят 

целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на „Хоризонт 2020“ 

по цел „Ефективно използване на ресурсите и изменение на климата“ (разходите във връзка с 

климата се оценяват на 64%). Допълнителни увеличения следва да се предоставят и чрез 

използването на отменени бюджетни кредити (член 15, параграф 3 от Финансовия регламент). 

Общият размер на отменените бюджетни кредити за 2018 г. следва да бъде предоставен за различни 

бюджетни редове в рамките на „Хоризонт 2020“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 956 
=== GUE//8004 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 03 — Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на 

отбраната 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 03 1.1.PPPA p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви         

Общо  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... действие, останали за изпълнение от 

предходни години. 

Добавя се следният текст: 

Заличаване на бюджетния ред. 

Обосновка: 

Това подготвително действие не следваше да бъде предприемано. Вместо това бюджетните кредити 

следва да се използват за смекчаване на енергийната бедност, подпомагане на МСП и укрепване на 

действията на ЕС в отговор на изменението на климата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 540 
=== I-D//7703 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 03 — Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на 

отбраната 

цифровите стойности, забележките и Актовете, на които се прави позоваване се изменят, както 

следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения по 

подготвителното действие, останали за изпълнение от предходни години. 

Актове за справка: 

Заличава се следният текст: 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите от 7 юни 2017 г., „Начало на дейността на Европейския фонд за 

отбрана“ (COM(2017) 295 final). 

Обосновка: 

Не е необходима централизирана инициатива на ЕС в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 969 
=== GUE//8067 === 
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Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 07 — Подготвително действие – Подготовка на новата програма на ЕС за 

правителствени сателитни комуникации (GOVSATCOM) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 07 
1.1.PPPA 

p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Подготовка на новата програма на ЕС за правителствени сателитни 

комуникации (GOVSATCOM) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение 

от предходни години по линия на подготвителното действие. 

Подготвителното действие ще подкрепи поредица от подготвителни дейности, които са от 

първостепенна важност за успешното начало на оперативната програма от 2021 г. нататък, като: 

–  проучвания на промишлени системи във връзка с центъра GOVSATKOM, новата наземна 

инфраструктура за безпрепятствено свързване на ползватели и доставчици, 

–  разработване и създаване на прототипи на елементи на центъра GOVSATCOM и на предлаганите 

услуги,  

– създаване и демонстрация на различни сценарии на гражданско приложение при управление на 

кризи, гражданска защита, наблюдение и управление на основна инфраструктура,  

–  други подготвителни дейности, включително анализ на предлагането и търсенето на 

GOVSATCOM след средата на 20-те години на ХХI век. 

Обосновка: 

Програмата GOVSATCOM е част от спътниковата програма „Галилео“ и има ясна цел, свързана със 

сигурността и провеждането на военни операции. Тя следва да се развива като силно защитен 

капацитет за военни сателитни комуникации. Демонстрационният проект на Генералния секретариат 

на Съвета отговаря напълно на преразгледания план за развитие на способностите от 2018 г. и на 

свързаните с него приоритети на ЕС в областта на отбранителните способности. Съгласно член 41, 

параграф 2 от Договора за Европейския съюз разходите за военни операции или за отбрана не са 

допустими. Подготвителното действие следва да се прекрати. Категорично се отхвърля всякакво 

финансиране от бюджета на ЕС за научни изследвания, развойни дейности и възлагане на 

обществени поръчки в областта на военните операции и сигурността. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 21 
=== TRAN/5532 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 04 77 08 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Устойчивост на въздухоплаването по отношение на заглушаване и 

„спуфинг“ на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този проект е да се анализира заплахата от заглушаване и кибератаки срещу ГНСС 

върху функционирането на въздухоплаването, както и да се набележат мерки за смекчаване на 

последиците. 

Устойчивостта на въздухоплаването спрямо заглушаване и киберзаплахи срещу ГНСС е 

двугодишен проект, който ще бъде ръководен от ЕААБ в сътрудничество с европейски 

партньори, за да се гарантира безопасността на гражданските полети чрез определяне на 

интегрирани мерки за сигурност и механизми за защита от изкуствени смущения. Проектът 

следва да идентифицира добри практики за регулаторните органи и операторите и да 

предостави политически насоки в интерес на сигурността на системата за ГНСС и 

евентуални бъдещи инициативи в областта на сигурността на въздухоплаването. 

Проектът следва също така да разгледа оборудването за ГНСС/PNT (най-вече приемниците) с 

инсталации и оперативни стратегии, които могат да бъдат приложени за сегашното 

оборудване и стратегии, така че това да доведе до по-устойчиви нови и/или подобрени 

продукти. 

Освен това проектът ще оцени дали предложените стратегии са приложими за други 

несвързани с въздухоплаването области. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

От години експертите по сигурността на въздухоплаването предупреждават за опасностите, които 

представляват за безопасността на гражданското въздухоплаване простото и комплексното 

заглушаване на ГНСС и киберзаплахите. През последните години руските военни сили са 

инвестирали много средства в устройства за електронна война, за да заглушават FM, SATCOM, ADS-

B сигнали, клетъчни, GPS и други сигнали. Някои държави членки, по-специално в скандинавския 

регион, съобщават за нарастващ брой инциденти, свързани с безопасността, дължащи се на 

заглушаване на ГНСС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 79 
=== ITRE/5047 === 
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Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 05 01 — Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова 

радионавигация („Галилео“) до 2020 г. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 05 01 
1.1.11 

957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Резерви         

Общо  957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Обосновка: 

Допълнителни бюджетни кредити, необходими за гарантиране на безпроблемна работа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 101 
=== ITRE/5158 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 05 77 

Бюджетен ред: 

Пилотни проекти и подготвителни действия 

Обосновка: 

Доказано е, че процентът на преживяемост на лицата при внезапно спиране на сърдечната дейност 

може да се увеличи значително чрез извършването на кардио-пулмонална реанимация и ранна 

дефибрилация. В момента има много налични АВД и много хора са обучени за извършването на 

кардио-белодробна реанимация, но липсва информация за местонахождението на тези устройства. 

Следователно този пилотен проект би имал за цел да демонстрира добавената стойност на „Галилео“ 

за намаляване на смъртните случаи, свързани със спиране на сърдечната дейност, чрез 

картографиране на публично достъпните АВД. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 101 
=== ITRE/5158 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 05 77 01 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Резерви         

Общо      500 000 350 000 500 000 350 000 

Бюджетен ред: 
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Пилотен проект — Използване на „Галилео“ и EGNOS за намаляване на броя на смъртните 

случаи, свързани със спиране на сърдечната дейност  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Внезапното спиране на сърдечната дейност е причина за 20% от смъртните случаи в 

Европейския съюз. Този процент можеше да бъде значително по-нисък, ако на пострадалите се 

правеше сърдечен масаж и се прилагаше дефибрилация навреме. И наистина, изследванията 

показват, че извършването на първа дефибрилация след по-малко от 3 минути от спирането на 

сърдечната дейност води до оцеляване на пострадалите в 74% от случаите. Но едва по-малко 

от 5% от лицата, пострадали от спиране на сърдечната дейност, се третират навреме със 

сърдечен масаж и дефибрилация. 

Понастоящем се провеждат все повече информационни кампании за насърчаване на 

изучаването на начините за извършване на кардио-белодробна реанимация (КБР) и за 

закупуването на автоматични външни дефибрилатори (АВД) от физически лица, частни 

организации или публични органи. Но често другите хора, включително и бърза помощ, не 

знаят къде се намират тези устройства. Това води до ситуации, при които жертвите на 

инфаркт не могат да бъдат реанимирани навреме. Следователно е важно да се разработят и 

популяризират приложения, които да целят картографиране на публично достъпните АВД. 

Същевременно вече е доказана добавената стойност на европейските глобални навигационни 

спътникови системи EGNOS и „Галилео“ за услугите на географско позициониране. Тези 

приложения следва да се използват и за спасяването на човешки животи чрез локализиране на 

наличните АВД. 

Регистърът на всички налични АВД следва да бъде достъпен за персонала, обслужващ 

спешните случаи, който да може да насочи лицето, което се обажда за спешна помощ, къде се 

намира най-близкият дефибрилатор. Където е възможно, регистърът следва да се предоставя 

директно и на самите граждани. 

Следователно трябва да се вземе предвид фактът, че: 

- някои дефибрилатори не са достъпни 24 часа, седем дни от седмицата, защото може да се 

намират на места, които са затворени в определени часове (офиси, магазини, училища и др.); 

- в някои случаи, като например в големи сгради, адресът на дефибрилатора може да не 

съдържа достатъчно информация, за да бъде намерен бързо; поради това информацията за 

местонахождението на дефибрилатора следва да включва също така важна информация, като 

например етажа, на който се намира устройството; 

- данните за доброто функциониране на дефибрилатора също са много важна информация. 

Например, съвременните дефибрилатори вече могат да показват наличния капацитет на 

батерията на устройството. 

Информацията в този регистър следва да се предоставя чрез прилагането на 2 метода: 

1. Добавяне в АВД на чипсетове, функциониращи чрез „Галилео“, за да може да се проследи 

точното местоположение на съответното устройство и 

2. Ръчно добавяне на информацията за наличните АВД, които не са оборудвани с чипсетове. 

Следователно, проектът цели да демонстрира добавената стойност на „Галилео“ за 

спасяването на човешки животи. Чрез своите характеристики във връзка с точността и 

наличието на сигнал Европейската глобална навигационна спътникова програма ще допринесе 

за намаляване на времето за намеса с цел помагане на лица, пострадали от инфаркт. За целта 

следва да се припомни, че всяка загубена минута до започването на сърдечния масаж или 

дефибрилацията понижава процента на преживяемост на жертвата с 10%. 
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Главната цел на пилотния проект следва да е насочена към: 

- анализиране на оптималния начин за разработване, организиране и управление на регистър на 

публично достъпните АВД, като се използва информация за местоположението на 

устройствата, предоставена от „Галилео“; 

- намиране на алтернативно решение на регистъра, основаващ се на „Галилео“; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Доказано е, че процентът на преживяемост на лицата при внезапно спиране на сърдечната дейност 

може да се увеличи значително чрез извършването на кардио-пулмонална реанимация и ранна 

дефибрилация. В момента има много налични АВД и много хора са обучени за извършването на 

кардио-белодробна реанимация, но липсва информация за местонахождението на тези устройства. 

Следователно този пилотен проект би имал за цел да демонстрира добавената стойност на „Галилео“ 

за намаляване на смъртните случаи, свързани със спиране на сърдечната дейност, чрез 

картографиране на публично достъпните АВД. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 787 
=== S&D//7272 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 02 — Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 06 02 
1.1.13 

511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Резерви         

Общо  511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 997 
=== GUE//8122 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 07 01 — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(EDIDP) 
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цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Целта на програмата за развитие е да предоставя подкрепа за разработването на действия и 

технологии в областта на отбраната. Подкрепата от страна на Съюза ще се предоставя само за 

съвместните проекти с участието на минимум три предприятия от най-малко две държави членки. 

Проектите ще се подбират чрез процедура на комитет и ще бъдат в пълно съответствие с 

определените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности на 

Съюза. Що се отнася до разработването на прототипи, чрез финансирането от Съюза ще се оказва 

подкрепа само за част от общия размер на разходите, докато останалите разходи обикновено ще се 

поемат от държавите членки. За други действия или технологии финансирането от Съюза може да 

достигне целия размер на разходите. Окончателният процент на разходите, покрити от бюджета на 

Съюза, ще бъде определен в работната програма, подготвена в съответствие с правилата на 

комитологията. Програмата ще се прилага само за две години: 2019 и 2020 г. 

Обосновка: 

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната е в противоречие с 

основополагащата цел на ЕС за насърчаване на мира, допринася за опасното милитаризиране на 

Европа и отнема финансови ресурси от области, които са в основата на европейската солидарност, 

като социалното и териториалното сближаване. Ето защо тази програма в областта на отбраната 

трябва да бъде премахната. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 541 
=== I-D//7704 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 07 01 — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(EDIDP) 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Целта на програмата за развитие е да предоставя подкрепа за разработването на действия и 

технологии в областта на отбраната. Подкрепата от страна на Съюза ще се предоставя само за 
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съвместните проекти с участието на минимум три предприятия от най-малко две държави членки. 

Проектите ще се подбират чрез процедура на комитет и ще бъдат в пълно съответствие с 

определените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности на 

Съюза. Що се отнася до разработването на прототипи, чрез финансирането от Съюза ще се оказва 

подкрепа само за част от общия размер на разходите, докато останалите разходи обикновено ще се 

поемат от държавите членки. За други действия или технологии финансирането от Съюза може да 

достигне целия размер на разходите. Окончателният процент на разходите, покрити от бюджета на 

Съюза, ще бъде определен в работната програма, подготвена в съответствие с правилата на 

комитологията. Програмата ще се прилага само за две години: 2019 и 2020 г. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за създаване на 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на 

конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (ОВ 

L 200, 7.8.2018 г., стр. 30). 

Обосновка: 

Не е необходима централизирана инициатива на ЕС в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 505 
=== VERT/7633 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 07 01 — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(EDIDP) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 991 
=== GUE//8108 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 
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семейството 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Резерви         

Общо  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Забележки: 

След параграф: 

Разходи за анализ за докладите, посочени в ДФЕС, както .......... необходимото внимание на аспекта, 

свързан с пола: 

Текстът се изменя, както следва: 

– анализ на социалното въздействие на специфичните за всяка държава препоръки, прилагани 

от държавите членки, както и на препоръките на Европейската комисия по отношение на 

националните бюджети на всяка държава членка, 

– анализ на влиянието на застаряването на населението в контекста на едно общество за всички 

възрасти по отношение на тенденциите в нуждите от грижи и социална закрила, поведението и 

съпътстващите политики, включително проучвания върху малцинствата от възрастни хора или 

мигранти, както и върху положението на лицата, полагащи домашни грижи без заплащане, 

– анализ на влиянието на демографската промяна върху политиките, мерките и програмите на 

Съюза и държавите членки и изготвяне на препоръки за изменения в икономическата и другите 

политики, мерки и програми на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се 

предотврати отрицателният ефект от застаряването на обществото, 

– анализ на връзките между семейните единици и демографските тенденции, 

– анализ на тенденциите по отношение на бедността, доходите и разпределението на богатството и 

тяхното по-широко обществено въздействие, 

– идентифициране на съществуващите връзки между технологичното развитие (влияние върху 

комуникационните технологии, географската и професионалната мобилност) и последиците за 

домакинствата и обществото като цяло, 

– анализ на връзките между уврежданията и демографските тенденции, анализ на социалното 

положение на хората с увреждания и техните семейства и на нуждите на децата с увреждания в 

рамките на техните семейства и общности, 

– анализ на тенденциите в областта на социалните цели (като запазване на придобити права или 

тяхното разширяване) по отношение както на стоките, така и на услугите, като се вземат предвид 

новите социални предизвикателства, както и демографските тенденции и промяната във 

взаимоотношенията между поколенията, 

– разработване на подходящи методологически инструменти (серии от социални показатели, 

техники за симулации, събиране на данни за инициативите във връзка с политиката на всички 

равнища и др.), които да осигурят на докладите за социалното положение, социалната закрила и 

социалното приобщаване стабилна количествена и научна основа, 

– повишаване на осведомеността и организиране на дебати по основните демографски и социални 

предизвикателства с цел насърчаване на по-добри отговори чрез политиката, 

– вземане под внимание на демографските тенденции, семейния живот и детството при изпълнение 

на съответните политики на Съюза, като свободното движение на хора и равенството между 

мъжете и жените. 
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Обосновка: 

Европейската комисия публикува множество различни насоки по отношение на социалните и 

икономическите политики и политиките в областта на труда на държавите членки. Тези насоки се 

диктуват от конкретна идеологическа линия и се представят като единствена алтернатива, което 

означава, че не са били предмет на сериозна, обективна и всеобхватна оценка на въздействието от 

въвеждането на тези мерки върху условията на живот и труд и върху икономическото и социално 

сближаване. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 264 
=== EMPL/5660 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 

семейството 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Резерви         

Общо  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Обосновка: 

Инструментите за анализ на социалното положение, демографските данни и семейството 

продължават да бъдат от ключово значение за разработването на качествени политики в Съюза. 

Следва да бъде осигурено финансиране най-малко на равнището на бюджета за 2019 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 543 
=== I-D//7706 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Резерви         

Общо  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, а предпочитаме паричните средства да се насочват 

към удовлетворяване на реалните потребности на работниците и служителите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 265 
=== EMPL/5661 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Резерви         

Общо  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Обосновка: 

Необходима е по-силна ангажираност, за да се гарантира, че организациите на работниците 

разполагат с инструменти, за да се ангажират сериозно с въпроса за изменението на климата, както 

по отношение на въздействието върху заетостта, така и по отношение на социалното сближаване в 

Европейския съюз и неговото въздействие върху европейския социален модел, както и 

предизвикателствата на цифровизацията. Следователно е необходимо да се поддържа подходящо 

равнище на финансиране, така че работническите организации да разполагат с правилните 

инструменти за осъществяване на справедлив преход, в съответствие с ЦУР. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 736 
=== S&D//7219 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Резерви         

Общо  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Обосновка: 

Необходима е по-силна ангажираност, за да се гарантира, че организациите на работниците 

разполагат с инструменти, за да обърнат сериозно внимание на въпроса за изменението на климата – 

както по отношение на въздействието върху заетостта, така и по отношение на социалното 

сближаване в Европейския съюз и неговото въздействие върху европейския социален модел, а така 

също и предизвикателствата на цифровизацията. Следователно е необходимо да се поддържа 

подходящо равнище на финансиране, така че работническите организации да разполагат с 

правилните инструменти за осъществяване на справедлив преход, в съответствие с ЦУР. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 266 
=== EMPL/5662 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Резерви         

Общо  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Обосновка: 

Предвид предизвикателствата и промените, пред които са изправени европейските предприятия 

(напр. по отношение на цифровизацията и прехода към нисковъглеродна икономика), както и 

зачестяващите процеси на възлагане на дейности на външни изпълнители и преструктуриране, е 

необходимо да се гарантира подходяща подкрепа чрез подходящо финансиране, за да се засили 

участието на работниците и служителите в предприятията на национално и транснационално 

равнище, както и да се повиши осведомеността на работниците за техните права да участват в 

процесите на вземане на решения на дружествата, както и тяхната информираност, допитването до 

тях и участието им по въпроси, свързани с дружествата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 737 
=== S&D//7220 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Резерви         

Общо  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Обосновка: 

Предвид предизвикателствата и промените, пред които са изправени европейските предприятия 

(напр. по отношение на цифровизацията и прехода към нисковъглеродна икономика), както и 

зачестяващите процеси на възлагане на дейности на външни изпълнители и преструктуриране, е 

необходимо да се гарантира подходяща подкрепа чрез достатъчно финансиране, за да се засили 

участието на работниците и служителите в предприятията на национално и транснационално 

равнище, както и да се повиши осведомеността на работниците за техните права да участват в 

процесите на вземане на решения на дружествата, а така също и тяхната информираност, 

допитването до тях и участието им по въпроси, свързани с дружествата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 544 
=== I-D//7707 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви         

Общо  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет: необходими са други мерки за защита на 

европейските предприятия и социални стандарти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 267 
=== EMPL/5663 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Резерви         

Общо  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Социалният диалог играе ключова роля в европейския социален модел, както се признава от 

Договорите и в Европейския стълб на социалните права. Новият председател на Комисията, Урсула 

фон дер Лайен, изтъкна значението на социалния диалог в своите насоки и в приоритетите, които 

представи на ЕП. Създаването и укрепването на практики за социален диалог на национално 

равнище, както и ефективните механизми и процеси за колективно договаряне на секторно равнище 

също са необходимо условие за осигуряване на социално сближаване във възходяща посока в ЕС. 

Ето защо е необходимо увеличение на финансовите средства по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 738 
=== S&D//7221 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Резерви         

Общо  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Социалният диалог играе ключова роля в европейския социален модел, както се признава от 

Договорите и в Европейския стълб на социалните права. Новият председател на Комисията, Урсула 

фон дер Лайен, изтъкна значението на социалния диалог в своите насоки и в приоритетите, които 
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представи на ЕП. Създаването и укрепването на практики за социален диалог на национално 

равнище, както и ефективните механизми и процеси за колективно договаряне на секторно равнище 

също са необходимо условие за повишаване на социалното сближаване в ЕС. Ето защо е необходимо 

увеличение на финансовите средства по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 269 
=== EMPL/5667 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Резерви         

Общо  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Обосновка: 

Необходимо е достатъчно финансиране за операциите на EURES през 2020 г., въпреки създаването 

на Европейския орган по труда (ЕОТ), чието гладко функциониране, в качеството му на нов орган, 

изисква нови ресурси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 739 
=== S&D//7222 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Резерви         

Общо  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Обосновка: 

Необходимо е достатъчно финансиране за операциите на EURES през 2020 г. въпреки създаването на 

Европейския орган по труда (ЕОТ), чието гладко функциониране, в качеството му на нов орган, 

изисква нови ресурси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 270 
=== EMPL/5668 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Резерви         

Общо  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Обосновка: 

Микрокредитирането може да бъде от решаващо значение, за да могат да се подобрят условията на 

живот на най-уязвимите групи на пазара на труда като жените, хората в селските райони, лицата с 

увреждания, мигрантите и бежанците. 

Според обзорния доклад „Microfinance in Europe 2016 — 2017“ („Микрофинансирането в Европа 

2016 — 2017 г.“) финансирането на тези групи не представлява интерес за традиционните финансови 

институции или им е забранено от действащата правна уредба на ЕС в сектора. Поради това е от 

основно значение подкрепата за микрофинансирането да бъде продължена. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 713 
=== R-E//7448 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Резерви         

Общо  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Обосновка: 

Бюджетът на ЕС следва да разполага с достатъчно ресурси, за да даде възможност на уязвимите лица 

да започнат или развият свои собствени микропредприятия и да наемат други лица. 

Проектобюджетът за тази линия, която се характеризира с добра степен на изпълнение, бележи 

значителен спад спрямо бюджета за 2019 г. и е под предвиденото финансово програмиране. 

Настоящото изменение има за цел да увеличи бюджетните кредити до размера на финансовото 

програмиране за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 545 
=== I-D//7708 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 11 
1.1.DAG 

21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Резерви         

Общо  21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Обосновка: 

Подкрепата за тази фондация, която не създава никаква реална добавена стойност, не е приоритет. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 993 
=== GUE//8113 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 15 — Европейски орган по труда (ELA) 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите за 

персонал и административните разходи на Европейския орган по труда (ELA) (дялове 1 и 2), както и 

оперативните разходи за работната програма (дял 3).  

Заличава се следният текст: 

ELA трябва да уведомява Европейския парламент и Съвета за трансферите на бюджетни кредити 

между редовете за оперативни и административни разходи. 

Към записаните в тази статия бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите от 

ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 

82 от него и Протокол 32 към него. За сведение тези суми произхождат от вноските на държавите от 

ЕАСТ, записани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи 

в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент. Те водят до 

отпускането на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско 

икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящия раздел, който 

представлява неделима част от общия бюджет.  

Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в целия Съюз и 

да оказва съдействие на държавите членки и Комисията при координирането на системите за 

социална сигурност в Съюза. За да се постигне тази цел, Органът има за задача да улеснява достъпа 

до информация за правата и задълженията, свързани с трудовата мобилност в целия Съюз, както и до 

съответните услуги; да улеснява и да подобрява сътрудничеството между държавите членки при 

прилагането на съответното право на Съюза в целия Съюз, включително да улеснява съгласуваните и 
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съвместните инспекции; да действа като медиатор и да улеснява намирането на решение при 

трансгранични спорове между държавите членки, както и да подпомага сътрудничеството между 

държавите членки в борбата с недекларирания труд.  

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 15 683 250 EUR.  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките, необходими за изпълнение на 

задачите на Европейския орган по труда, определени в Предложението за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018) 131 final от 13.3.2018 

г.) и в последващото временно споразумение, постигнато в резултат на междуинституционални 

преговори1, и по-специално член 5 от него: 

– улесняване на достъпа до информация, 

– улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел 

последователно, ефикасно и ефективно прилагане на съответното право на Съюза, 

– координиране и подкрепа на съгласувани и съвместни инспекции, 

– извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова 

мобилност, 

– подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното 

прилагане на съответното право на Съюза,  

– подпомагане на държавите членки в борбата с недекларирания труд, 

– действане като медиатор при спорове между държавите членки относно прилагането на 

съответното право на Съюза. 

Щатното разписание на Органа е изложено в приложение „Служители“ към настоящия раздел. 

Обосновка: 

Европейският орган по труда се опитва подмолно да организира инспекциите на централизирана 

основа, като отнема оперативен капацитет от органите на държавите членки и действа, без да взема 

предвид законодателството, което по дефиниция е национално, като по този начин в дългосрочен 

план подкопава суверенитета на държавите членки в областта на трудовите правоотношения. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 801 
=== S&D//7286 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 15 — Европейски орган по труда (ELA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Резерви         

Общо  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

                                                 

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en 
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Обосновка: 

Финансовият отчет за регламента за ЕОТ предвижда бюджет от 18 943 000 EUR, който следва да 

бъде запазен както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение 

на бюджетните кредити за плащания за бюджета за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 994 
=== GUE//8115 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Обсерватория на здравето и безопасността в търговската авиация 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

През последните десетилетия търговското въздухоплаване придоби по-голямо значение в 

глобализираното общество. Това е видно например от факта, че през последните три 

десетилетия времето, пропътувано от кабинните екипажи, се увеличи от 50/55 часа на месец 

на 95/100 часа на месец, а броят на полетите на дълги разстояния нарасна от три на шест. 

Освен това в самите самолети кабинните екипажи понастоящем са изложени в много по-

голяма степен на йонизиращо лъчение и лошо качество на въздуха, което оказва значително 

въздействие върху тяхното здраве и тяхната безопасност. 

Основни цели на Обсерваторията на здравето и безопасността в търговската авиация са 

реалното подобряване на условията на труд на екипажите, безопасността на редовните 

пътници и на кабинните екипажи, увеличаването на доверието на пътниците и повишаване на 

качеството на заетостта в сектора. 

Чрез координация на проучванията и събиране и анализ на данни Обсерваторията цели да 

разшири познанията за въздействието на пътническите полети върху здравето и 

безопасността на редовните пътници, кабинните екипажи и пилотите. Обсерваторията е 

отговорна също така за разработването на планове за действие за смекчаване на тяхното 

въздействие. 

Обсерваторията на здравето и безопасността в търговската авиация ще обединява 

представители на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), 

европейските институции, дружества в областта на авиацията, синдикални организации и 

работници и служители. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 



 

 57 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нарастващият брой на членовете на кабинните екипажи и на редовните пътници, които страдат от 

ракови заболявания, стерилитет и тератогенност (увреждания на потомството), нарушения на съня 

или социална изолация, показват, че промените в моделите на трудовата дейност и в техническите 

параметри са довели до влошаване на условията на труд за работниците и служителите, както и на 

безопасността за пътниците в сектора на въздухоплаването. Необходимо е да бъдат надлежно 

оценени и разгледани различните аспекти на този проблем (здраве, семеен живот и др.). За тази цел 

се предлага създаването на обсерватория. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 282 
=== EMPL/5697 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

EMPL/5697 = Компромисно изменение 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Роля на минималната работна заплата при създаването на „всеобщата 

гаранция за труда“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В доклада „Working for a Brighter Future“ („Работа за по-светло бъдеще“) на Световната 

комисия на МОТ относно бъдещето на труда (МОТ, 2019 г.) [1] се призовава за създаването на 

„всеобща гаранция за труда“ с цел защита на основните права на всички работници, 

независимо от естеството на тяхното трудово правоотношение, която да включва „заплата, 

гарантираща жизнения минимум“, горна граница на работното време и гаранции за 

безопасност и здраве на работното място. 

Наличието на минимална работна заплата на национално равнище, установена чрез 

колективно договаряне и съответни споразумения, е от основно значение за създаването на 

„всеобщата гаранция за труда“, като спомага за подобряване на условията за работниците, 

развитието на обществото и преодоляването на политиките, които през последните години 

доведоха до по-голяма несигурност, намаляване на заплатите и увеличаване на неравенствата. 

С цел по-ефективно насърчаване на националните схеми за минимална работна заплата като 

инструмент за икономическо и социално развитие, Eurofound следва да проучи различните 

реалности в държавите членки, както и въздействието на този инструмент върху степента 

на заетост, квалификацията на работниците, равнищата на несигурност, развитието на 

държавите членки и други фактори, считани за уместни. 

Предложеният проект ще се изпълнява по такъв начин, че да не се припокрива със 
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съществуващите или текущите проучвания, които ще послужат за изготвянето на оценката 

на въздействието за предстоящата инициатива относно минималната работна заплата. Въз 

основа на наличната информация предложеният пилотен проект би могъл да има добавена 

стойност и би могъл да допълни вече осъществяваната работа в рамките на инициативата, 

например като чрез преглед на развитието на институциите, определящи минималната 

работна заплата. 

[1] Целта на настоящите препоръки е да укрепят и стимулират трудовите институции. От 

нормативната уредба и договорите в областта на заетостта до колективното договаряне и 

системите за трудови инспекции, тези институции са основополагащи елементи за 

изграждането на справедливи общества. Те спомагат за формализирането на трудовите 

отношения, намаляват бедността при работещите и гарантират бъдещето на труда при 

гарантирани достойни условия, икономическа сигурност и равенство. В рамките на една 

всеобща гаранция за труда трябва да бъдат зачитани основните права на всички работници, 

независимо от естеството на техните трудови правоотношения, като им се осигурят 

„заплата, гарантираща жизнения минимум“ (Устав на МОТ, 1919 г.), горна граница на 

работното време и безопасни и здравословни условия на работа. Базовото равнище на закрила 

може да бъде повишено чрез колективни споразумения или закони и регламенти. Настоящото 

предложение позволява също така безопасността и здравословните условия на работа да 

бъдат признати като основополагащи принципи и права на работното място. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Икономическата и социалната криза в ЕС и наложените политики на строги икономии доведоха до 

високи равнища на безработица и влошаване на условията на труд, със съответни последици за 

развитието на държавите членки. Определянето на минимална работна заплата на национално 

равнище представлява основен инструмент за изпълнение на програмата на МОТ и за създаването на 

„всеобща гаранция за труда“. Провеждането на проучване на различните реалности, които 

съществуват в рамките на ЕС, може да допринесе за нейното насърчаване и укрепване. 

Компромисно изменение между EMPL/5686 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 817 
=== S&D//7307 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Резерви         

Общо      700 000 500 000 700 000 500 000 

Бюджетен ред: 
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Пилотен проект – Роля на представителите на профсъюзите по въпросите на здравето и 

безопасността на работното място и на инспекторатите по труда в контекста на една 

обновена стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Независимите профсъюзни представители, отговарящи за въпросите на здравето и 

безопасността, правят работните места в Европа по-безопасни чрез намаляване на 

нараняванията, подобряване на здравето и промяна на културата на безопасност и превенция 

на работното място. Например процентът на сериозните злополуки на работното място в 

предприятията, където има профсъюзни представители по въпросите на безопасността и 

комитети по безопасността, е с 50% по-малък от този за работните места без такива 

представители или комитети. Профсъюзите носят действителна промяна. Инспекторатите 

по труда също играят първостепенна роля, тъй като те са основният орган за прилагане на 

нормите в областта на здравето и безопасността. При все това, техният обхват и 

компетентност варират между различните държави и сектори, като „картографирането“ на 

различията в това отношение може да бъде много полезно за постигане на по-голяма 

прецизност на бъдещите законодателни инициативи. Например съществуват и други 

специализирани контролни органи, които имат отговорности в определени сектори на дейност 

или чиито действия също оказват въздействие върху прилагането на нормите в областта на 

здравето и безопасността (инспекторати за мините, ядрени инспекторати, морски 

инспекторати, надзор на пазара за работно оборудване и др.), като извършването на подобно 

картографиране би позволило те да бъдат точно идентифицирани, както и да се установят 

видовете взаимодействия между тях. 

В този контекст съществуват два основни компонента за гарантиране на безопасността и 

здравето на работниците и служителите в цяла Европа: добре подготвени и ефективни 

представители по въпросите на безопасността от професионални съюзи и разполагащи с 

достатъчно ресурси инспекторати по труда. И двата са от съществено значение за 

гарантиране на прилагането на цялото законодателство в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд. Тъй като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка 

на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд (2014—2020 г.) изтича през следващата 

година, констатациите на един пилотен проект в тази област биха били много ценни за 

разработването на следваща подобна стратегия. 

Пилотният проект ще включва: 

А) По отношение на подготовката на профсъюзните представители:  

1/ Картографиране за отразяване на положението във всички държави членки по отношение на 

профсъюзните представители и на комисиите по въпросите на здравословните и безопасни 

условия на труд, което следва да обхваща следните аспекти: 

- ролята им като представители на работниците и служителите при обсъждането с 

работодателя на въпроси, свързани със здравето, безопасността или благосъстоянието, както 

и при преговорите с органи, отговарящи за здравето и безопасните условия на труд на 

работното място, или с други контролни органи; 

- дали разполагат с достатъчно време, за да изпълнят задълженията си като представители 

по въпросите на безопасността на труда; 

- ролята им при проучването на опасностите; 

- ролята им в разследването на жалби; извършване на проверки на работното място и 

инспектиране на съответните документи; 
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- ролята им при представянето искания за необходими подобрения; 

- ролята им в евентуални комисии по безопасността; 

- дали получават заплащане за времето, посветено на изпълнението на функциите им, и дали 

преминават през обучения; 

както и 

2/ Проучване за осъществимостта на евентуално действие на ЕС за гарантиране на ролята на 

профсъюзните представители по въпросите на безопасността на труда при горепосочените 

действия. 

Б) По отношение на инспекторатите по труда: 

Картографиране на инспекторатите по труда, което следва да обхваща следните области: 

- брой на различните органи и съгласуваността на действията помежду им; 

- участие на социалните партньори в управлението или дейността на инспекторатите по 

труда; 

- ресурсите (човешки и финансови), с които разполага всеки инспекторат по труда. 

Адекватност на тези ресурси според социалните партньори, техният произход и органът, пред 

който инспекторатът се отчита; 

- предизвикателствата, пред които са изправени инспекторатите по труда във връзка с 

променящите се пазари на труда и бъдещето на труда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Съществуват два ключови компонента за гарантиране на здравето и безопасността на работниците в 

Европа: обучени и ефективни представители по въпросите на безопасността от профсъюзите и 

трудови инспекторати, добре обезпечени със съответни ресурси, които са от съществено значение за 

гарантиране на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Тъй 

като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни 

условия на труд (2014 — 2020 г.) изтича през следващата година, констатациите на един пилотен 

проект в тази област биха могли да са ценни за разработването на следваща подобна стратегия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 831 
=== S&D//7321 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Ефект на политиката за сближаване на системите за минимален доход в 

държавите членки върху производството, заплатите, заетостта, публичните финанси и 

мобилността в рамките на ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

ЕС все повече осъзнава, че „растежът сам по себе си не е универсално решение за социалните 

проблеми“ и проучва схемите за минимален доход в държавите членки с оглед на подобряването 

на социалното приобщаване (вж. „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС“ 

(2007 г.) и „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС за периода 2007 — 2010 

г.“ (2011 г.)). 

Предложеният пилотен проект има за цел да преодолее липсата на разбиране за 

макроикономическите последици от сближаването на схемите за минимални доходи в 

държавите членки към едно минимално равнище за целия ЕС, определено като паритет на 

покупателната способност. 

Такъв процес на сближаване, иницииран от Европейския съюз, има потенциала да увеличи 

социалното приобщаване в държавите членки със слаби схеми за минимални доходи, като 

намали дела на населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, да подобри 

качеството на заетостта, което ще доведе до увеличаване на най-ниските заплати, както и да 

ограничи миграцията към други държави членки, доколкото тази миграция е мотивирана 

главно от различните равнища на минимален доход, а не от възможностите за заетост. Един 

от положителните макроикономически ефекти би могъл да бъде увеличаването на 

вътрешното търсене (потребление) в държавите членки с понастоящем слаби системи за 

минимален доход. Също така е реалистично сближаването на заплатите между държавите 

членки. В същото време очевидно е, че увеличаването на равнището на минималните доходи 

води до фискални разходи, които трябва да бъдат балансирани посредством увеличените 

данъчни приходи във връзка с повишаването на заплатите и на потреблението. Точният 

размер на тези различни ефекти обаче е неизвестен и трябва да бъде проучен. 

Ето защо предлаганият пилотен проект ще се състои от пилотно проучване, което да: 

а) изчисли необходимото увеличение на националните минимални равнища на доходи, за да се 

постигне сближаване на паритетите на покупателната способност въз основа на 

съществуващите национални схеми; 

б) симулира чрез макроикономически модел въздействието върху производството, 

потреблението, безработицата, средното ниво на заплащане, нископлатените работни места, 

фискалните приходи и разходи за всички държави членки; 

в) извърши оценка на въздействието от сближаването на схемите за минимален доход върху 

мобилността на работниците между държавите от ЕС. 

В проучването ще се вземат предвид специфичните институционални познания за схемите за 

минимални доходи във всяка държава, както и специфичните за всяка държава 

институционални елементи по отношение на данъчната система. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
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приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

ЕС все повече осъзнава, че „растежът сам по себе си не е универсално решение за социалните 

проблеми“ и проучва схемите за минимален доход в държавите членки с оглед на подобряването на 

социалното приобщаване (вж. „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС за 

периода 2007 — 2010 г.“ (2011 г.)). В последно време се препоръчва сближаване на схемите за 

минимални доходи, измерени чрез покупателната способност, чрез увеличаване на минималните 

доходи в държавите членки, в които нивата на защита понастоящем са ниски, не само за да се 

увеличи социалното сближаване, но и за да се предотврати появата на прекалено силни фактори на 

привличане или отблъскване на работната сила. При все това макроикономическите последствия все 

още трябва да бъдат подложени на оценка. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 836 
=== S&D//7326 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Оценка на командироването на работници в авиационния сектор 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се проучат промените във връзка с възлагането на 

дейности на подизпълнители чрез „мокър лизинг“ (предоставяне на самолет с екипажа) и 

„влажен лизинг“ (предоставяне на самолет с част от екипажа) в европейския търговски 

въздушен транспорт, както и съответните последици за правата, социалните условия, 

условията на труд и културата на безопасност за екипажите на въздухоплавателни средства, 

и евентуалното отслабване на тези права. Целите включват анализ на бизнес модела и 

предизвикателствата пред работниците. Освен това проектът следва да идентифицира 

предложения за действие на равнището на ЕС, с цел да се осигури защита за правата на 

работниците и да се гарантира, че моделите на мокър/влажен лизинг не оказват 

неблагоприятно въздействие върху вътрешния авиационен пазар и не водят до социален 

дъмпинг. 

Договорът за мокър лизинг е търговски договор, чрез който една авиокомпания (лизингодател) 

предоставя на друга авиокомпания (лизингополучател) самолет с пълен екипаж, поддръжка и 

застраховка (ACMI). Първоначално въздушните превозвачи използваха този модел за справяне 

със специфични, непредвидени и/или належащи потребности, като например неизправност на 

въздухоплавателно средство, неочаквано увеличаване на капацитета или обслужване на нови 

маршрути в краткосрочен план. 
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Предвидените мерки следва да включват: 

преглед на развитието на мокрия/влажния лизинг от използването на този модел за кратки 

периоди от време към по-широкото му разпространение в този сектор; 

проучване на начините, чрез които операторите, използващи мокър/влажен лизинг: 

— заобикалят или прилагат на практика законодателството на ЕС относно командироването 

на работници; 

— заобикалят или прилагат на практика законодателството на ЕС относно работата чрез 

агенции за временна заетост; 

— зачитат или не социалните права на членовете на екипажа; 

— прилагат различни вериги на отговорност, култура на безопасност или норми за 

здравословни и безопасни условия на труд спрямо същевременно изпълняваните от тях полети, 

при които не се използва мокър/влажен лизинг; 

извършване на проучвания и провеждане на семинар, заедно със социални партньори от 

гражданското въздухоплаване, с цел разглеждане на последиците от мокрия лизинг за 

екипажите, работещи за дружества клиенти, при които този модел е въведен, най-малко в 

следните области: 

— разкриване на колективно договаряне или споразумения и упражняване на натиск в тази 

връзка; 

— прекратяване на стачки; 

заобикаляне на правото на труд и мерките за защита на работниците от трети държави; 

провеждане на заключителна конференция с участието на всички заинтересовани страни, 

включително социалните партньори от гражданското въздухоплаване, за представяне на 

предложения относно: 

— начините за прилагане на социалното законодателство на ЕС, например във връзка с 

командироването на работници, работата с агенции и социалната сигурност, в контекста на 

мокрия/влажния лизинг и предотвратяването на социалния дъмпинг; 

— начините, по които мокрият/влажният лизинг може да повлияе върху колективното 

договаряне, прекратяването на стачки и упражняването на други основни права; 

— конкретни законодателни и/или други мерки за гарантиране на подходящо третиране на 

екипажите на въздухоплавателни средства в рамките на приложимото социално 

законодателство; 

— начините за прилагане на подход, базиран на презумпция, или стандартен подход за 

класифициране на работниците с висока степен на мобилност в сектора на въздухоплаването, 

с цел обезпечаване на правна сигурност и гарантиране на реално зачитане на правата за всички, 

а не за всеки случай поотделно; 

Този проект има за цел да подкрепи и допълни социалната програма в областта на 

въздухоплаването, като вниманието се насочи към някои специфични аспекти от прилагането 

и изпълнението на разпоредбите на трудовото законодателство, разпоредбите в областта на 

социалната сигурност и законодателството относно командироването на работници. 

В заключенията на Комисията от проучването от 2019 г. за условията на заетост и труд на 

екипажите на ВС на вътрешния авиационен пазар на ЕС се посочва, че мокрият лизинг е една 

от областите, които се нуждаят от допълнително внимание. Този сектор се характеризира с 

непрозрачни практики и сложни операции за мокър лизинг, и се нуждае от допълнителни 

проучвания и анализи. Необходими са конкретни действия, за да се предотврати превръщането 

на този бизнес модел в поредния начин за заобикаляне на социалното законодателство и 
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създаване на социален дъмпинг. 

Този проект не дублира работата на Комисията. Напротив, той цели да допринесе за 

стратегията в областта на въздухоплаването от трудова и социална гледна точка, като 

подготви почвата за работа в една силно техническа област, където са необходими качествени 

данни и проучвания за предприемането на действия. В момента няма други подобни текущи 

проекти. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Съществува опасност все по-честото използване на мокрия/влажния лизинг да се превърне в почти 

постоянна характеристика на някои авиокомпании, за които в момента основната цел е просто 

намаляване на разходите, за сметка на спазването на законодателството в областта на социалната и 

трудовата сфера, както и на аспектите, свързани с отговорността, при осъществяването на тяхната 

дейност. Екипажите на самолетите са особено уязвими поради техния силно мобилен статут. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 279 
=== EMPL/5693 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 32 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 32 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Резерви         

Общо      700 000 500 000 700 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Ролята на представителите на професионалните съюзи по въпросите на 

здравето и безопасността на работното място и на инспекторатите по труда в контекста на 

една обновена стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Независимите представители на професионални съюзи по въпросите на здравето и 

безопасността на работното място допринасят за това работните места в Европа да бъдат 

по-безопасни чрез намаляване на нараняванията, подобряване на здравето и промяна на 

културата на безопасност и превенция на работното място. Така например честотата на 

сериозните злополуки на работното място там, където има представители на професионални 

съюзи по въпросите на безопасността и комисии по безопасността е два пъти по-ниска от 

тази на работните места, които не разполагат с такива. Наличието на професионални съюзи 

е от съществено значение. Инспекторатите по труда също играят важна роля, тъй като те 

представляват основният орган за прилагане на нормите в областта на здравето и 
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безопасността. Техният обхват и правомощията им обаче варират между различните 

държави и сектори, като „картографирането“ на различията в това отношение може да бъде 

много полезно за допълнително прецизиране на бъдещи законодателни инициативи. 

Съществуват например и други специализирани контролни органи, които имат отговорности в 

конкретни сектори или чиято дейност също оказва въздействие върху прилагането на нормите 

в областта на здравето и безопасността (инспекторати за мините, ядрени инспекторати, 

морски инспекторати, надзор на пазара на работно оборудване и др.) и извършването на 

подобно картографиране би позволило те да бъдат точно идентифицирани, както и да се 

установят видовете взаимодействия помежду им. 

В този контекст съществуват два основни компонента за гарантиране на безопасността и 

здравето на работниците и служителите в цяла Европа: добре подготвени и ефективни 

представители на професионални съюзи по въпросите на безопасността и разполагащи с 

достатъчно ресурси инспекторати по труда. И двата са от съществено значение за 

гарантиране на прилагането на цялото законодателство в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд. Тъй като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка 

на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд (2014—2020 г.) изтича през следващата 

година, констатациите на един пилотен проект в тази област биха били много ценни за 

разработването на следваща подобна стратегия. 

Пилотният проект ще включва: 

А) По отношение на подготовката на представители на професионалните съюзи 

1/ Картографиране за отразяване на положението във всички държави членки по отношение на 

представителите на професионалните съюзи по въпросите на здравословните и безопасни 

условия на труд и на комисиите, което следва да обхваща следните области: 

- ролята им като представители на работниците и служителите при обсъждането с 

работодателя на въпроси, свързани със здравето, безопасността или благосъстоянието, както 

и на преговорите с органи, отговарящи за здравето и безопасните условия на труд на 

работното място, или с други контролни органи; 

- времето, с което разполагат, за да изпълняват задълженията си като представители по 

въпросите на безопасността; 

- ролята им в проучването на опасностите; 

- ролята им в разследването на жалби; извършване на проверки на работното място и 

инспектиране на съответните документи; 

- ролята им в представянето искания за необходими подобрения; 

- ролята им в евентуални комисии по безопасността; 

- заплащането, което получават за времето, прекарано в изпълнение на функциите им и 

обучението им; 

както и 

2/ Проучване на осъществимостта на действие на ЕС за гарантиране на ролята на 

представителите на професионалните съюзи по въпросите на безопасността в посочените по-

горе действия. 

Б) По отношение на инспекторатите по труда 

Картографиране на инспекторатите по труда, което следва да обхваща следните области: 

- брой на различните органи и съгласуваността на действията помежду им; 

- участие на социалните партньори в управлението или дейността на инспекторатите по 

труда; 
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- ресурсите (човешки и финансови), с които разполага всеки инспекторат по труда. 

Адекватност на тези ресурси според социалните партньори, техният произход и органа пред 

който инспекторатът се отчита; 

- предизвикателствата, пред които променящите се пазари на труда и бъдещето на труда 

изправят инспекторатите по труда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Съществуват два ключови компонента за гарантиране на здравето и безопасността на работниците в 

Европа: добре подготвените и ефективни представители на професионални съюзи по въпросите на 

безопасността и разполагащите с необходимите ресурси трудовите инспекторати са от съществено 

значение за гарантиране на прилагането на законодателството в областта на здравословните и 

безопасни условия на труд. Тъй като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка на ЕС за 

здравословни и безопасни условия на труд (2014—2020 г.) изтича през следващата година, 

констатациите на един пилотен проект в тази област биха могли да бъдат изключително ценни за 

разработването на следваща подобна стратегия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 276 
=== EMPL/5687 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 33 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 33 
1.1.PPPA 

    750 000 500 000 750 000 500 000 

Резерви         

Общо      750 000 500 000 750 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Училищата, като двигатели на социалното приобщаване на ромските деца 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Контекст: 

Над една четвърт от децата в ЕС са изложени на риск от бедност или социално 

изключване. През 2015 г. Европейският парламент призова за въвеждане на гаранция за децата, 

която да спомага за гарантиране, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или 

социално изключване, има достъп до: 

– безплатно здравеопазване, 

– безплатно образование, 
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– безплатни услуги за възпитание и грижи в ранна детска възраст, 

– прилични жилищни условия и 

– подходящо хранене. 

След това, през 2017 г. ЕП поиска от Европейската комисия да изпълни „Подготвителното 

действие — Схема за гаранция за децата/Създаване на Европейска гаранция за децата и 

финансова подкрепа за нея“. 

Според забележките към бюджета на ЕП, свързани с това подготвително действие, 

дейностите следва да гарантират, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност 

(включително и децата бежанци), има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно 

образование, безплатни детски грижи, прилично жилищно настаняване и подходящо хранене. 

Обхващането на тези пет области на действие посредством европейските и националните 

планове за действие би гарантирало значително подобряване на условията на живот и 

възможностите за милиони деца в Европа в дългосрочен план. 

В този контекст Комисията счете за необходимо първо да изясни потенциалното приложно 

поле на понятието „гаранция за децата“, като проучи осъществимостта и анализира 

условията за прилагане на такава гаранционна схема. Това ще бъде направено чрез 

съсредоточаване върху четири специфични групи социално уязвими деца, както следва: i) деца, 

живеещи в несигурно семейно положение, ii) деца, пребиваващи в институции, iii) деца на 

скорошни мигранти и бежанци, и iv) деца с увреждания и други деца със специални нужди. 

За тази цел Комисията публикува покана за представяне на оферти за проучване за 

осъществимостта, която до края на 2019 г. ще предостави информация за начина, по който 

може да бъде приложена евентуална схема за гаранция за децата за избраните четири 

конкретни групи. 

Това положение обаче е неприемливо. От една страна, изминаха повече от 4 години от 

искането, отправено от Европейския парламент. От друга страна, напълно се пренебрегва една 

критична категория уязвими деца, а именно ромските деца. 

Ромите формират най-голямото етническо малцинство в Европа и в продължение на векове 

представляват неразделна част от европейското общество, като броят им достига 12 

милиона души. Но въпреки усилията на национално, европейско и международно равнище за 

подобряване на защитата на основните им права и постигане на напредък при тяхната 

социална интеграция, много роми все още са изправени пред тежка бедност, значително 

социално изключване, пречки пред упражняването на основните им права и дискриминация. 

Тези проблеми засягат достъпа им до качествено образование, което на свой ред подкопава 

техните перспективи за заетост и доходи, достойни жилищни условия и добро здравословно 

състояние, и ограничава тяхната обща способност да използват пълноценно своя потенциал. 

Изключването от образованието се проявява в различни форми: от отказ за записване на 

ромски деца, под натиск от страна на неромски родители, до поставянето им в „специални 

училища“ или сегрегирани на етнически принцип класове. Етническата сегрегация се влияе от 

различни фактори, вариращи от характеристики, свързани с жилищното настаняване, до 

антиромски предразсъдъци. 

В редица държави — членки на ЕС, мнозинството от децата, записани в специализирани 

образователни училища или програми, извън общата образователна система, са от ромски 

произход, въпреки че не страдат от видими недъзи или проблеми, свързани с 

ученето. Резултатите от проучването показват, че средно едно от всеки 10 ромски деца е 

посещавало специално училище или клас, сформиран предимно за роми, дори и само за кратък 

период от време. Сегрегацията в общото образование е широко разпространена в Чешката 

република, Унгария, Словакия и Гърция, където между 33% и 58% от ромските деца в училище 
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са посещавали клас, в който всички или много от децата са били роми. 

В други случаи на деца може да бъде отказан достъп до образование поради липсата на 

документи. Или те просто нямат възможност да посещават часовете, тъй като живеят 

далеч от най-близкото училище. В цяла Европа сред ромските деца процентът на записаните в 

училище и съответната посещаемост е по-нисък, а процентът на преждевременно 

напусналите училище – по-висок, отколкото сред населението като цяло. В резултат на това 

ромските общности често страдат от ниско равнище на образование. Международни 

експерти заявяват, че това е създало форма на бедност, предавана от поколение на поколение. 

Много деца не стигат дори до предучилищно образование, да не говорим за основните класове. 

Изследванията показват, че семействата от бедни региони, които не са информирани или 

нямат достъп до програмата на детските ясли и градини, се интересуват по-малко от успеха в 

училище на своите деца. Други не могат да ползват такива грижи, защото те не съществуват 

в техните райони, защото техните деца не разполагат с необходимите документи (роми или 

мигранти) или по други причини (разстояние, езици, дискриминация и др.). 

В Централна и Югоизточна Европа само около 20% от децата завършват основно училище в 

сравнение с 90% от връстниците им от неромски произход. Проучване на Европейския съюз 

констатира, че едва 15% от ромските деца завършват горните класове на средното 

образование или професионално обучение. 

Пробвани са различни решения, но проблемите остават. Уязвимите, изключени ромски деца се 

превръщат в уязвими, бедни възрастни хора, попаднали в един порочен кръг. 

Необходим е нов подход, който да се опита да интегрира идеи от различни области и който да 

се стреми да постави училището в центъра на решението. Необходим е и анализ на жизнения 

цикъл, който да цели проследяване на детето от най-ранна възраст, като се предоставят 

както превантивни, така и корективни решения, като се включват всички заинтересовани 

страни и се търси един краен резултат: да се гарантира, че детето, рано или късно, може да се 

възползва от образование, било то основно, професионално или професионално, като това 

значително увеличава шансовете му за приобщаване и платена професионална дейност. 

Предлаганият пилотен проект: 

Този пилотен проект има за цел да помогне на училищата да станат двигатели на социалното 

приобщаване на ромските деца. Той ще създаде пакет от решения чрез интегриране на 

политики, обхващащи различни области, ще идентифицира и приложи пакета от решения в 

три целеви региона в Европа и ще подготви условията за подготвително действие за постоянен 

бюджетен ред в бюджета на ЕС, което да доведе до създаването на европейски орган (агенция 

или инструмент), насочен към насърчаване на социалното приобщаване на децата в уязвимо 

положение. 

Целевите групи на проекта ще бъдат деца, по-специално от региони по NUTS ниво 2 с висока 

гъстота на деца от ромски произход и висок процент на лица, изложени на риск от бедност, 

съгласно определението на Евростат (напр. Северозападен регион, Североизточна Румъния, 

Северна Голяма низина в Унгария или Източна Македония и Тракия). 

Основната цел на проекта е да интегрира политики, стари и иновативни решения в областта 

на регионалната, националната и европейската политика за социална интеграция на децата 

от ромски произход, и да възприеме единен подход, да постигне реални резултати и да доведе до 

създаването на надзорен орган. 

Фазите на проекта ще бъдат: 

1. Създаването на пакет от решения, предназначен за децата от ромски произход, насочен към 

интегриране на политиките и създаване на инструменти, които, заедно с целево 

микрофинансиране, ще превърнат конкретни училища в центрове за обслужване на едно гише, с 

цел предотвратяване на социалното изключване на уязвими деца. Проектът може, например, 
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да интегрира решения, насочени към иницииране/увеличаване на записванията в заведения за 

предучилищно образование (детски ясли, детски градини), намаляване на броя на 

преждевременно напускащите училище в началните и средните училища, но също така и 

улесняване на прехода към професионални училища, както и идентифициране и предлагане на 

политика „без нито едно изоставено дете“, която да дава възможност на деца, които са били 

принудени да напуснат училище, да наваксат една или няколко учебни години с помощ или да 

бъдат записани в допълнителни обучения или курсове за професионално обучение. 

2. Пилотно прилагане на пакета от решения в 5 училища в 5 от най-бедните региони в 

ЕС. Органът по прилагане, който ще работи въз основа на пакета от решения, ще включва 

местни НПО и органи и ще помага на конкретните училища да се превърнат в центрове за 

социално приобщаване за местните общности: 

– като им се осигурява възможност да се превърнат в центрове за комуникация и информация; 

– като учебните заведения се използват за социални контакти с други заинтересовани местни 

неправителствени организации/органи, с цел привличане на интереса на ромските семейства в 

рамките на рисковата зона и улесняване на положителните асоциации, като училищата се 

поставят в центъра на мрежа от социални услуги (образование, жилищно настаняване, 

здравеопазване, заетост); 

– като се изготвят решения за приемането на деца от ромски произход в предучилищни учебни 

заведения/училища в регионите, в които не съществуват такива възможности; 

– като се подпомагат ромските семейства, изпитващи финансови и други затруднения, да 

получат необходимите документи за записването в училище на техните деца, и се работи с 

местните органи за намирането на временни решения, които да позволяват на децата да 

ходят на училище; 

– като се създадат структури за ромските деца, напуснали училище, с цел те да могат да се 

върнат обратно в клас, да наваксат загубеното време или въпреки това да могат да се запишат 

в професионално обучение или професионални учебни заведения, при облекчени условия; 

– като се работи за намаляване на процента на напускащите училище и училището 

продължава да бъде в центъра на съответните общности. 

Крайната цел на проекта е провеждането на подготвително действие за увеличаване на набора 

и обхвата на мерките, което да доведе до създаването на орган на ЕС, чиято задача да бъде 

предприемането на действия за борба със социалното изключване на ромските деца, като се 

има предвид удивителния факт, че тази уязвима група деца не е включена в подготвителното 

действие, стартирано от Европейската комисия. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В рамките на отделни и некоординирани проекти, на местно или европейско равнище, се изразходват 

значителни ресурси за борба срещу социалното изключване на ромските деца. Въпреки това от 

години процентът на учениците, посещаващи училище, за малцинства като ромите е изключително 

нисък, а процентът на преждевременно напусналите училище продължава да бъде висок. Фактът, че 

ромските деца са изключени от фокуса на подготвителното действие, стартирано от Европейската 

комисия вследствие на искането на Европейския парламент за гаранция за децата, е неприемлив и 
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трябва да бъде незабавно коригиран, от което следва необходимостта от настоящия пилотен проект. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 277 
=== EMPL/5689 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 35 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 35 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Европейска мрежа на възрастните хора 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще улесни създаването на европейска мрежа на национални 

представители на възрастните хора, с цел да се улеснят контактите между тях и да им се 

даде възможност да бъдат по-добре представени на равнището на ЕС. Следва да бъде 

подкрепено създаването на секретариат и организирането на годишна конференция, по 

възможност в пленарната зала на Европейския парламент. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

ЕС предоставя значителна подкрепа за подобряване на организацията и представителството на 

младите хора, за да им се даде възможност да оказват влияние върху бъдещето си и да поддържат 

връзка с избраните от тях представители. Възрастните хора в Европа също заслужават подкрепа за 

тази цел. По аналогия с инициативи като Модела на Европейски парламент (МЕП) и Европейския 

младежки парламент – симулации на работата на Европейския парламент, които имат за цел 

повишаване на осведомеността на учениците относно европейското гражданство – предложения от 

този вид са необходими и за възрастните хора, за да могат те да участват пълноценно в политическия 

и социалния живот. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 492 
=== VERT/7608 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 09 03 01 — Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и 
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други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Резерви         

Общо  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 767 
=== S&D//7252 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 09 03 01 — Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и 

други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Резерви         

Общо  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 880 
=== EPP//7009 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 09 03 01 — Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и 

други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Резерви         

Общо  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 
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Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Изхранване“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 51%). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 380 
=== AGRI/6043 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 09 03 01 — Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и 

други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Резерви         

Общо  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). От голямо значение е в рамките на програмата „Хоризонт 

2020“ да останат на разположение достатъчно средства за научноизследователски проекти, свързани 

с осигуряването на безопасни храни с високо качество. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 75 
=== ITRE/5043 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 09 03 01 — Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и 

други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Резерви         

Общо  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 697 
=== R-E//7432 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Механизма за свързване на Европа (МСЕ): транспорт 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 01 04 01 
1.1.82 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Резерви         

Общо  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Бюджетният кредит, който предлагаме, трябва да покрива мерки за техническа помощ, 

свързани с изготвянето, оценката, одобрението, проследяването, контрола, одита и оценката 

на многогодишни програми и/или отделни операции и проекти по линия на компонента 

„Механизъм за свързване на Европа“. Тези действия може да включват договори за техническа 

помощ,Този бюджетен кредит е предназначен да покрие действия за подкрепа на програмата, 

предвидени в член 2, параграф 7 и член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване 

на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и 

(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129) и пряко свързани със съпътстващи мерки, 

необходими за изпълнението на програмата за Механизма за свързване на Европа и насоките за 

трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Това включва разходи за проучвания, краткосрочно 

и средносрочно експертно съдействие, заседания, обмен на опит, работа в мрежа, учебна 

дейностсрещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с постиганесофтуер и бази 

данни, както и спомагателни дейности, пряко свързани с осъществяването на целта на програмата, 

както и всякакви други съпътстващи мерки, предприети на равнището на централните 

служби на Комисията или на делегациите в страните бенефициери. Същевременно тези мерки 

може да покриват разходи за техническа и административна помощ, които не включват 

задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc 

договори за услуги в полза на страните бенефициери и Комисията,Механизма за свързване на 

Европа. 

Обосновка: 

Опитът показа, че държавите в процес на присъединяване са били в състояние да започнат важни 

инфраструктурни проекти благодарение на постоянната европейска техническа помощ. На 

държавите – членки на ЕС, следва да се предоставя същото равнище на съдействие. Съгласно член 5, 

параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1316/2013 от Кохезионния фонд към инфраструктурни 

проекти се прехвърлят 11 305 500 000 EUR по текущи цени, за да бъдат изразходвани в съответствие 

с този регламент само в държавите членки, които отговарят на условията за финансиране от 

Кохезионния фонд. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 493 
=== VERT/7610 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 01 — Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на 

железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните 

участъци. 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Резерви         

Общо  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 13 
=== TRAN/5509 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 01 — Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на 

железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните 

участъци. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Резерви         

Общо  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред е от жизненоважно значение за прехода към железопътен транспорт и трябва да 

бъде подсилен с оглед на предизвикателствата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 788 
=== S&D//7273 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 01 — Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на 

железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните 

участъци. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Резерви         

Общо  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 
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Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 889 
=== EPP//7018 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 01 — Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на 

железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните 

участъци. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Резерви         

Общо  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Обосновка: 

Програмата за МСЕ-Транспорт представлява основен приоритет за Съюза, който трябва да бъде 

подсилен, включително с оглед на осигуряването на плавен преход към следващата МФР. 

Програмата дава значителен принос в областта на климата, като разходите, свързани с климата се 

оценяват понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни кредити могат да бъдат лесно 

усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 494 
=== VERT/7611 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 02 — Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Резерви         

Общо  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 24 
=== TRAN/5537 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 02 — Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Резерви         

Общо  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Обосновка: 

Осигуряването на устойчиви и ефективни транспортни системи и предоставянето на възможност за 

декарбонизация на всички видове транспорт ще подкрепи прехода към иновативни нисковъглеродни 

и енергийно ефективни транспортни технологии и внедряването на цялостна мрежа за алтернативни 

горива за транспорта. Засилените инвестиции в този сектор ще допринесат за качеството на живот на 

европейските граждани и ще позволят на Съюза да постигне своите цели за устойчиво развитие, по-

специално по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове и подобряването на 

енергийната ефективност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 890 
=== EPP//7019 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 02 — Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Резерви         

Общо  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Обосновка: 

Програмата за МСЕ-Транспорт представлява основен приоритет за Съюза, който трябва да бъде 

подсилен, включително с оглед на осигуряването на плавен преход към следващата МФР. 

Програмата дава значителен принос в областта на климата, като разходите, свързани с климата се 

оценяват понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни кредити могат да бъдат лесно 

усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 789 
=== S&D//7274 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 06 02 01 02 — Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Резерви         

Общо  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 495 
=== VERT/7612 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 03 — Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете 

транспорт и засилване на оперативната съвместимост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Резерви         

Общо  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 14 
=== TRAN/5511 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 03 — Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете 

транспорт и засилване на оперативната съвместимост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Резерви         

Общо  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 
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Обосновка: 

Оперативната съвместимост е от жизненоважно значение за по-масовото преминаване към устойчиви 

видове транспорт. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 891 
=== EPP//7020 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 03 — Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете 

транспорт и засилване на оперативната съвместимост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Резерви         

Общо  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Обосновка: 

Програмата за МСЕ-Транспорт представлява основен приоритет за Съюза, който трябва да бъде 

подсилен, включително с оглед на осигуряването на плавен преход към следващата МФР. 

Програмата дава значителен принос в областта на климата, като разходите, свързани с климата се 

оценяват понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни кредити могат да бъдат лесно 

усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 790 
=== S&D//7275 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 01 03 — Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете 

транспорт и засилване на оперативната съвместимост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Резерви         

Общо  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1032 
=== GUE//8167 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 06 02 02 — Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 02 
1.1.DAG 

37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за 

персонал и административните разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и оперативните разходи, 

свързани с работната програма (дял 3). 

Заличава се следният текст: 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето на бюджетни 

кредити между оперативни и административни разходи. 

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящата част.  

Към вписаните в този бюджетен ред бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите 

от ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейскoто икономическо пространство, и по-специално 

член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите 

от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви 

приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент; те водят до 

отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско 

икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е 

неделимо от общия бюджет на Съюза . 

Сумите, възстановени в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията 

от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на 

ДФЕС и Договора за Евратом (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1) и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, представляват целеви приходи (член 21, 

параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общата 

приходна част на бюджета.  

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 37 954 000 евро. 

Обосновка: 

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) отговаря за сертифицирането на 

въздухоплавателните средства и пилотите на равнище ЕС, за което би трябвало да отговарят 

органите по въздухоплаване на всяка държава членка. Тя е един от инструментите за 

осъществяването на инициативата за Единно европейско небе, който спомага за приватизирането и 

дерегулирането на националните въздухоплавателни услуги и е в противоречие със стратегическия 

суверенитет на народите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1034 
=== GUE//8170 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 02 03 01 — Европейска агенция за морска безопасност 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 03 01 
1.1.DAG 

47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Европейска агенция за морска безопасност 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за 

персонал и административните разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и оперативните разходи, 

свързани с работната програма (дял 3), с изключение на мерките срещу замърсяването (вж. позиция 

06 02 03 02). 

Заличава се следният текст: 

Агенцията трябва да информира Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето на бюджетни 

кредити между оперативни и административни разходи. 

Към вписаните в този бюджетен ред бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите 

от ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейскoто икономическо пространство, и по-специално 

член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите 

от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви 

приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент; те водят до 

отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско 

икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е 

неделимо от общия бюджет на Съюза. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията 

от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на 

ДФЕС и Договора за Евратом (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1) и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, представляват целеви приходи (член 21, 

параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общата 

приходна част на бюджета.  

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящата част. 

Средствата от Съюза за 2020 г., включително мерките срещу замърсяването, са в размер на общо 

79 434 610 EUR. Към вписаната в бюджета сума от 6 029 204 EUR се добавя сума в размер на 

73 405 406 EUR от възстановяването на излишък. 

Обосновка: 

Правомощията на тази агенция се припокриват с дейностите на националните органи, които 

управляват морските зони и изключителните икономически зони на държавите членки. Това 

подкопава суверенитета на държавите членки и възпрепятства националните органи, като по този 

начин намалява тяхната способност за действие. Фактът, че агенцията участва в дейностите на 

бреговата охрана, прави нейните действия още по-агресивни и в нарушение на суверенитета на 

държавите членки. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1033 
=== GUE//8169 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 06 02 04 — Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 04 
1.1.DAG 

27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за 

персонал и административните разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и оперативните разходи, 

свързани с работната програма (дял 3). 

Заличава се следният текст: 

Агенцията трябва да информира Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето на бюджетни 

кредити между оперативни и административни разходи. 

Към вписаните в този бюджетен ред бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите 

от ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейскoто икономическо пространство, и по-специално 

член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите 

от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви 

приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент; те водят до 

отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско 

икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е 

неделимо от общия бюджет на Съюза. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията 

от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на 

ДФЕС и Договора за Евратом (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1) и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, представляват целеви приходи (член 21, 

параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общата 

приходна част на бюджета.  

Щатното разписание на Агенцията е поместено в приложение „Служители“ към настоящата част. 

Средствата от Съюза за 2020 г. са в размер на 27 110 000EUR. Към вписаната в бюджета сума от 

119 879 EUR се добавя сума в размер на 26 990 121 EUR от възстановяването на излишък. 

Обосновка: 

Тази агенция е създадена с оглед на либерализирането и премахването на пречките пред 

конкуренцията, с цел създаване на изцяло централизиран и дерегулиран единен железопътен пазар, 

без да се отчитат избраните от държавите членки стратегически варианти за развитие, което ще има 

последици за обществения достъп до услугите и за социално-икономическото развитие и 
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териториалното сближаване на държавите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 15 
=== TRAN/5526 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 25 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Резерви         

Общо      200 000 100 000 200 000 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Проучване „Безплатен обществен транспорт: последици и 

възпроизводимост“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Над 50 града в ЕС разполагат със система за безплатен обществен транспорт, което води до 

увеличаване на броя на пътниците и силно намаляване на автомобилния трафик и премахва 

необходимостта от определени инвестиции за изграждането на нови пътища. Този пилотен 

проект предлага разработване на проучване относно последиците от прилагането на подобни 

системи – по отношение на броя на пътниците, продължителността на пътуването, броя на 

пътните произшествия и жертвите и въздействието върху изменението на климата. 

Проучването следва също така да допринесе за разработването на план за действие, съдържащ 

стратегиите, възприети от различни градове, и позволяващ проектът да бъде възпроизвеждан. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Поради настоящата зависимост от петрола и необходимостта от подобряване на 

мобилността в нашите градове и устойчивостта на изменението на климата става неизбежно да се 

върви към по-устойчиво използване на транспортните средства, основано  

на обществения транспорт. Все повече градове по света насърчават безплатния обществен транспорт, 

което демонстрира положителното отражение на подобно действие върху градската мобилност, 

върху 

изменението на климата и устойчивостта в световен мащаб. 

Следва да бъде извършено проучване на последиците от тези безплатни системи и възможността за 

тяхното възпроизвеждане 

при различни условия. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 490 
=== VERT/7606 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 03 01 — Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната 

среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Резерви         

Общо  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 768 
=== S&D//7253 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 03 01 — Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната 

среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Резерви         

Общо  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 884 
=== EPP//7013 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 03 01 — Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната 
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среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Резерви         

Общо  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Транспорт“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 886 
=== EPP//7015 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 31 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR) — разходи за подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Резерви         

Общо  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. В съвместното предприятие SESAR се концентрират и то координира всички 

научноизследователски и развойни дейности в областта на управлението на въздушното движение 

със значително въздействие върху околната среда по цел „Транспорт“ (разходите във връзка с 

климата се оценяват на 51%). Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на бюджета за 

2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 769 
=== S&D//7254 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 31 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR) — разходи за подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Резерви         

Общо  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1036 
=== GUE//8173 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 31 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR) — разходи за подкрепа 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното 

европейско небе (SESAR) — разходи за подкрепа 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Съвместното предприятие за изследване на управлението на 

въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) подпомага изпълнението на програмата 

„Хоризонт 2020“, и по-специално преодоляването на общественото предизвикателство „създаване на 

европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и 

безпрепятствени връзки“. Неговата цел е да осигури модернизирането на Европейската система за 

управление на въздушното движение (УВД) чрез концентриране и координиране на всички дейности 

по научни изследвания и иновации за УВД в Съюза съгласно работната програма SESAR 2020 и в 

съответствие с европейския генерален план за УВД.  

Обосновка: 

Единното европейско небе има за цел да приватизира, либерализира, концентрира и дерегулира 

сектора, което излага на опасност политиките на суверенно управление, които целят социално-

икономическо развитие и социално и териториално сближаване в съответствие със стратегиите на 

държавите членки. Този бюджетен ред и подкрепата за инициативата Единно европейски небе ще 

доведат до влошаване на качеството на услугата и до по-голяма експлоатация и несигурност за 

работниците и служителите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1035 
=== GUE//8172 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 32 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR2) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното 

европейско небе (SESAR2) 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Съвместното предприятие за изследване на управлението на 

въздушното движение в единното европейско небе (SESAR2) подпомага изпълнението на програмата 

„Хоризонт 2020“, и по-специално преодоляването на общественото предизвикателство „създаване на 

европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и 

безпрепятствени връзки“. Неговата цел е да осигури модернизирането на Европейската система за 

управление на въздушното движение (УВД) чрез концентриране и координиране на всички дейности 

по научни изследвания и иновации за УВД в Съюза съгласно работната програма SESAR 2020 и в 

съответствие с европейския генерален план за УВД. 

Обосновка: 

Единното европейско небе води до по-голямо дерегулиране на транспортния сектор и на сектора на 

въздухоплаването, с последици за концентрацията на капитали. Вследствие на това се нарушават 

трудовите права, увеличава се общата несигурност на трудовите отношения, понижава се качеството 

на услугите и дори се излагат на риск нивата на безопасност при експлоатация и поддръжка. 

Вследствие на това Единното европейско небе поставя под въпрос способността на държавите 

членки да правят стратегически избор за своето социално, икономическо и териториално развитие, 

което има последици за сближаването. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 770 
=== S&D//7255 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 32 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR2) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Резерви         

Общо  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 
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Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 885 
=== EPP//7014 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 32 — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 

движение в единното европейско небе (SESAR2) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Резерви         

Общо  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. В съвместното предприятие SESAR се концентрират и то координира всички 

научноизследователски и развойни дейности в областта на управлението на въздушното движение 

със значително въздействие върху околната среда по цел „Транспорт“ (разходите във връзка с 

климата се оценяват на 51%). Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на бюджета за 

2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 888 
=== EPP//7017 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 33 — Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) — разходи за подкрепа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Резерви         

Общо  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. Съвместното предприятие Shift2Rail помага на железопътния сектор да заеме силна позиция 

на пазара, за да се постигне по-конкурентоспособна европейска транспортна система с ефективно 

използване на ресурсите. Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на бюджета за 

2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 771 
=== S&D//7256 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 33 — Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) — разходи за подкрепа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Резерви         

Общо  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 772 
=== S&D//7257 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 34 — Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Резерви         

Общо  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 524 
=== VERT/7686 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 34 — Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Обосновка: 

Като първа европейска железопътна инициатива за търсене на целенасочени решения в областта на 

научните изследвания и иновациите и на пазарно ориентирани решения чрез ускоряване на 

интегрирането на нови и усъвършенствани технологии в иновативни железопътни продукти, е важно 

да се засили бюджетният ред за Shift2Rail. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 887 
=== EPP//7016 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 06 03 07 34 — Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Резерви         

Общо  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. Съвместното предприятие Shift2Rail помага на железопътния сектор да заеме силна позиция 

на пазара, за да се постигне по-конкурентоспособна европейска транспортна система с ефективно 

използване на ресурсите. Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на бюджета за 

2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1009 
=== GUE//8143 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 11 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица, изпълняващи 

програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица, изпълняващи програми за научни 

изследвания и иновации — програма на Евратом 
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Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит покрива разходите, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програми за научни изследвания и иновации — програмата на Евратом, които заемат 

постове по одобреното щатно разписание и са ангажирани с непреки дейности в рамките на ядрени 

програми, включително персонала на длъжност в делегациите на Съюза. 

Всички приходи от вноски на държавите кандидатки и ако е приложимо, на потенциалните 

кандидати от Западните Балкани, за участие в програмите на Съюза, записани в позиция 6 0 3 1 от 

приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в 

съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 11 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица, изпълняващи 

програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1010 
=== GUE//8144 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 12 — Външен персонал, изпълняващ програми за научни изследвания и иновации 
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— програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 08 01 05 12Външен персонал, изпълняващ програми за научни изследвания и иновации — 

програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие разходите за външен персонал, изпълняващ програми за 

научни изследвания и иновации — програма на Евратом, под формата на непряка дейност в рамките 

на ядрени програми, включително външния персонал на длъжност в делегациите на Съюза. 

Всички приходи от вноски на страните кандидатки и ако е приложимо, на потенциалните кандидати 

от Западните Балкани, за участие в програмите на Съюза, записани в позиция 6 0 3 1 от приходната 

част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие 

с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 12 — Външен персонал, изпълняващ програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 
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2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1011 
=== GUE//8145 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 13 — Други разходи за управление за програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Други разходи за управление за програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие други административни разходи за цялостното 

управление на програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом, под формата на 

непряка дейност в рамките на ядрени програми, включително други административни разходи, 

свързани с персонала на длъжност в делегациите на Съюза. 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие и разходите за проучвания, срещи на експерти, 

информационни дейности и публикации, пряко свързани с постигане целите на програмата или на 

мерките по тази позиция, както и всякакви други разходи за техническа и административна помощ, 

които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни изпълнители по 

ad hoc договори за услуги. 

Кредитът има за цел да покрие също така разходи за техническа и административна помощ, свързана 

с идентифицирането, подготовката, управлението, мониторинга, одита и наблюдението на 

програмата или на отделни проекти, които включват конференции, работни срещи, семинари, 

разработване и поддръжка на информационни системи, командировки, обучение и представителни 

разходи. 

Всички приходи от вноски на страните кандидатки и ако е приложимо, на потенциалните кандидати 

от Западните Балкани, за участие в програмите на Съюза, записани в позиция 6 0 3 1 от приходната 

част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие 

с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 01 05 13 — Други разходи за управление за програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 83 
=== ITRE/5053 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 01 01 — Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския 

научноизследователски съвет 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 01 01 
1.1.31 

2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Резерви         

Общо  2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Обосновка: 

Високите научни постижения са от жизненоважно значение за запазването на 

конкурентоспособността на Европа. Допълнителните бюджетни кредити ще се използват за 

финансиране на по-нататъшни научноизследователски проекти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 717 
=== S&D//7200 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 08 02 01 03 — Укрепване на европейските научноизследователски инфраструктури, 

включително електронните инфраструктури 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 01 03 
1.1.31 

247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Резерви         

Общо  247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1006 
=== GUE//8133 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 08 02 01 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 01 04 
1.1.OTH 

    45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Европейски научноизследователски фонд за най-отдалечените региони и отвъдморските 

страни и територии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии са в особено географско 

положение на изолация спрямо регионите на европейския континент и поради това са 

изправени пред специфични предизвикателства от природно, икономическо и социално 

естество. Поради особеното им естество, признато в договорите чрез член 349 от ДФЕС, ЕС 

следва да създаде изследователски фонд, предназначен специално за отдалечените региони и 

отвъдморските страни и територии, за да насърчава научните изследвания в области от 

жизненоважно значение за тях, включително синята икономика, опазването на околната 

среда, вулканологията, астрономията, източниците на възобновяема енергия и биологичното 

разнообразие. Трудният достъп на най-отдалечените региони и отвъдморските страни и 

територии до хоризонталните програми на ЕС, като „Хоризонт 2020“, обосновава създаването 

на пътища за достъп до научноизследователски програми, предназначени специално за тези 

територии. 

Обосновка: 

Този нов бюджетен ред има за цел създаването на нов научноизследователски фонд за най-

отдалечените региони и отвъдморските страни и територии за насърчаване на високи постижения в 
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области, които са особено важни за тези региони, от полза не само за тях, но и за цяла Европа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 718 
=== S&D//7201 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 02 01 — Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, 

лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и 

преработка 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Резерви         

Общо  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 48 
=== ITRE/5014 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 02 01 — Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, 

лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и 

преработка 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Резерви         

Общо  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 957 
=== GUE//8007 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 08 02 02 03 — Увеличаване на иновациите в малки и средни предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Резерви         

Общо  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Обосновка: 

Предвид настоящата икономическа ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е 

жизненоважна за този сектор, който е от ключово значение за икономиките на държавите членки. 

Поради това е важно да се укрепват механизмите за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 719 
=== S&D//7202 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 02 03 — Увеличаване на иновациите в малки и средни предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Резерви         

Общо  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 917 
=== EPP//7047 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Резерви         

Общо  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Обосновка: 

Борбата срещу рака следва да бъде абсолютен приоритет за Съюза, а научните изследвания в 
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областта на раковите заболявания са важен стълб в този процес. Предложеното увеличение следва да 

бъде предназначено за научни изследвания в областта на раковите заболявания по този бюджетен ред 

на „Хоризонт 2020“. Наложително е изследванията в тази област да се активизират незабавно, 

включително с оглед на по-значителните инвестиции, предвидени в следващата МФР. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 720 
=== S&D//7203 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Резерви         

Общо  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 333 
=== ENVI/5442 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Резерви         

Общо  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Забележки: 

След параграф: 

Целите на тази дейност са постигане на здраве и благосъстояние .......... жените в неформалния и във 

формалния сектор на грижите. 

Добавя се следният текст: 

Борбата с рака и отпускането на повече средства са от решаващо значение за нашите 

граждани. 

Обосновка: 

Ракът е отговорен за една четвърт от всички смъртни случаи в държавите членки. Поради това 
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увеличаването на финансирането за превенция, диагностика и лечение е от ключово значение. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 958 
=== GUE//8008 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Резерви         

Общо  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Обосновка: 

Необходими са повече парични средства за гарантиране на доброто здраве и благосъстоянието през 

целия живот. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 51 
=== ITRE/5017 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Резерви         

Общо  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 491 
=== VERT/7607 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 773 
=== S&D//7258 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 721 
=== S&D//7204 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 
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ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 879 
=== EPP//7008 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Транспорт“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 959 
=== GUE//8009 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Обосновка: 

Необходими са повече средства за гарантиране на достатъчни количества безопасна, здравословна и 

качествена храна и други продукти на биологична основа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 52 
=== ITRE/5018 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 02 — Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена 

храна и други продукти на биологична основа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Резерви         

Общо  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 704 
=== R-E//7439 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 03 — Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Резерви         

Общо  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Забележки: 

След параграф: 

Приходите и възстановените средства по линия на финансовите .......... съответствие с член 21, 

параграф 5 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 485 
=== VERT/7601 === 
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Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 03 — Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Резерви         

Общо  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 774 
=== S&D//7259 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 03 — Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Резерви         

Общо  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 873 
=== EPP//7002 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 03 — Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Резерви         

Общо  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Забележки: 

След параграф: 

Приходите и възстановените средства по линия на финансовите .......... съответствие с член 21, 

параграф 5 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 47 800 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Енергетика“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 100%). 

Допълнителни увеличения следва да се предоставят и чрез използването на отменени бюджетни 

кредити, както е предвидено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент. Общият размер на 

отменените бюджетни кредити за 2018 г. следва да бъде предоставен за различни бюджетни редове в 

рамките на „Хоризонт 2020“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 722 
=== S&D//7205 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 03 — Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Резерви         

Общо  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 
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задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 489 
=== VERT/7605 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 04 — Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна 

откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Резерви         

Общо  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 723 
=== S&D//7206 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 04 — Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна 

откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Резерви         

Общо  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 775 
=== S&D//7260 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 04 — Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна 

откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Резерви         

Общо  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 881 
=== EPP//7010 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 04 — Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна 

откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Резерви         

Общо  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Транспорт“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 53 
=== ITRE/5019 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 04 — Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна 

откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Резерви         

Общо  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 487 
=== VERT/7603 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 05 — Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо 

измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Резерви         

Общо  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 776 
=== S&D//7261 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 05 — Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо 

измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Резерви         

Общо  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 877 
=== EPP//7006 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 05 — Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо 

измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Резерви         

Общо  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Забележки: 

След параграф: 

Приходите и възстановените средства по линия на финансовите .......... съответствие с член 21, 

параграф 5 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 47 800 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. Следва да се осигурят 

целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на „Хоризонт 2020“ 

по цел „Ефективно използване на ресурсите и изменение на климата“ (разходите във връзка с 

климата се оценяват на 51 %). Допълнителни увеличения следва да се предоставят и чрез 

използването на отменени бюджетни кредити (член 15, параграф 3 от Финансовия регламент). 

Общият размер на отменените бюджетни кредити за 2018 г. следва да бъде предоставен за различни 

бюджетни редове в рамките на „Хоризонт 2020“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 724 
=== S&D//7207 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 05 — Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо 

измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 05 1.1.31 335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви         

Общо  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 960 
=== GUE//8010 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 05 — Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо 

измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Резерви         

Общо  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Обосновка: 

Необходими са повече средства за финансиране на различни действия с цел борба с изменението на 

климата и последиците от него. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 725 
=== S&D//7208 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 03 06 — Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 03 06 
1.1.31 

139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Резерви         

Общо  139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 84 
=== ITRE/5054 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 04 — Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Резерви         

Общо  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Обосновка: 

Тъй като проектите, с които се кандидатства по програмата, надхвърлят предвидените средства, с 

допълнителните бюджетни кредити могат да финансират допълнителни проекти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 733 
=== S&D//7216 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 04 — Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Резерви         

Общо  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Обосновка: 

Европейският съюз се стреми към високи постижения в областта на иновациите и научните 

изследвания. Затова е важно да се увеличи участието на всички държави членки в тези сектори, за да 

могат да се постигнат високи постижения в областта на технологиите и науката в целия Европейски 

съюз и да има балансирано научноизследователско пространство. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 696 
=== R-E//7431 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 04 — Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Резерви         

Общо  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Обосновка: 

Възстановяване на бюджетните кредити за плащания до размера от 2019 г. 

— Този бюджетен ред е от съществено значение, за да се избегне изтичането на изследователи от 

държави членки със слабо представяне в областта на научните изследвания, развойната дейност и 

иновациите и за да се укрепи тяхната икономика. 

— В работния документ на докладчика се подчертава необходимостта от достатъчно финансови 

ресурси за укрепване на социалното сближаване в Европа, по-специално за програмите, които търсят 

устойчиви решения в областта на социалното изключване и дискриминацията, борбата с бедността и 

дългосрочните демографски промени; 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 726 
=== S&D//7209 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 06 — Наука съвместно със и за обществото 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Резерви         

Общо  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 139 
=== FEMM/6202 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 06 — Наука съвместно със и за обществото 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Резерви         

Общо  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 
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Обосновка: 

Необходимо е допълнително финансиране, за да се интегрира по-добре перспективата за равенство 

между половете във всяка програма, както и да се подкрепят изследванията на социалния пол и 

проучванията за жените, отношенията между половете и структурите в обществото. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 734 
=== S&D//7217 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 06 — Наука съвместно със и за обществото 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Резерви         

Общо  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Обосновка: 

Необходимо е допълнително финансиране, за да се интегрира по-добре перспективата за равенство 

между половете във всяка програма, както и да се подкрепят изследванията на социалния пол и 

проучванията за жените, отношенията между половете и структурите в обществото. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 56 
=== ITRE/5022 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 06 — Наука съвместно със и за обществото 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Резерви         

Общо  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 702 
=== R-E//7437 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 33 — Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) — разходи за 

подкрепа 
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цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 33 
1.1.31 

8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Резерви         

Общо  8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен ред има за цел да покрие административните разходи на СП. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме също да се 

въведе принцип на справедливо географско разпределение на тези фондове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 703 
=== R-E//7438 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 34 — Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 34 
1.1.31 

65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Резерви         

Общо  65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Забележки: 

След параграф: 

Съвместното предприятие БП допринася за изпълнението .......... Водещи позиции при базовите и 

промишлените технологии. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 
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ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 778 
=== S&D//7263 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 35 — Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ — разходи за подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Резерви         

Общо  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 883 
=== EPP//7012 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 35 — Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ — разходи за подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Резерви         

Общо  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. Съвместното предприятие „Чисто небе 2“ успешно разработи новаторска, авангардна 

технология с цел намаляване на емисиите на CO2 и нивата на шума, генерирани от 

въздухоплавателните средства. В ход са и други проекти с цел да се гарантира плавен преход към 

следващата МФР. Поради това то следва да се възползва от увеличение на разпределените му 

средства в бюджета за 2020 г. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 779 
=== S&D//7264 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 36 — Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 36 
1.1.31 

284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Резерви         

Общо  284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 780 
=== S&D//7265 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 37 — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) — разходи за 

подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Резерви         

Общо  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 875 
=== EPP//7004 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 37 — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) — разходи за 

подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Резерви         

Общо  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) участва в значителни 

дейности, свързани с климата, в рамките на цел „Енергетика“ (разходите в областта на климата се 

оценяват на 100 %) по „Хоризонт 2020“. Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на 

бюджета за 2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 781 
=== S&D//7266 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 38 — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Резерви         

Общо  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 874 
=== EPP//7003 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 02 07 38 — Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Резерви         

Общо  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Обосновка: 

Съвместните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на „Хоризонт 2020“, показаха осезаема 

ефикасност и добавена стойност при изпълнението на тази програма в ключови стратегически 

области. Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) участва в значителни 
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дейности, свързани с климата, в рамките на цел „Енергетика“ (разходите в областта на климата се 

оценяват на 100 %) по „Хоризонт 2020“. Важно е то да се възползва допълнително от увеличение на 

бюджета за 2020 г., за да подсили дейността си в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 904 
=== EPP//7034 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 08 — Инструмент за МСП 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Резерви         

Общо  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Забележки: 

След параграф: 

Минимум 7 % от общите бюджети на конкретната цел Водещи .......... целия срок на действие на 

програма Хоризонт 2020. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 89 500 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Съветът прие увеличение от 72 млн. евро за този бюджетен ред, като изтъкна значението на този 

специален, ориентиран към пазара инструмент, който дава възможност на иновативните МСП да се 

развиват, да се разрастват и да осъществяват международна дейност, и подкрепя тяхното участие в 

„Хоризонт 2020“. Въпреки това следва да се предоставят допълнителни увеличения чрез 

използването на отменени бюджетни кредити, както е предвидено в член 15, параграф 3 от 

Финансовия регламент. Общият размер на отменените бюджетни кредити за 2018 г. следва да бъде 

предоставен за различни бюджетни редове в рамките на програмата „Хоризонт 2020“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 78 
=== ITRE/5046 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 02 08 — Инструмент за МСП 

Забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 08 1.1.31 587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви         

Общо  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Забележки: 

След параграф: 

Минимум 7 % от общите бюджети на конкретната цел Водещи .......... целия срок на действие на 

програма Хоризонт 2020. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 89 500 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Тъй като научноизследователските проекти са многогодишни и до известна степен са по-малко 

предвидими в сравнение с други проекти, с последното преразглеждане на Финансовия регламент се 

въведе възможността за повторно използване на отменени средства за научни изследвания с цел 

предоставянето им отново за нови проекти. С цел максимално използване на средствата за научни 

изследвания, които вече са били разрешени от бюджетния орган през предходните години, и предвид 

огромния интерес на заинтересованите страни към инструмента за МСП, тази разпоредба на 

Финансовия регламент следва да се прилага за цялата сума, отменена през 2018 г. в рамките на 

„Хоризонт Европа“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1057 
=== GUE//8213 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 08 02 77 11 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска мрежа за лабораторно и клинично наблюдение на вродени 

инфекции 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Вродените и перинаталните инфекции с паразитна, вирусна и бактериална етиология, които 

обикновено се наричат TORCH инфекции, могат да причинят сериозни аномалии или дори 

смърт на плода. Клиничното и лабораторното наблюдение на бременните жени и 

новородените със съмнение за TORCH инфекции може да предотврати или намали тези 

усложнения. 
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Целта на този пилотен проект е да се създаде мрежа за лабораторно и клинично наблюдение 

на етиологичните агенти от групата TORCH (Toxoplasma gondii, ХИВ (човешки 

имунодефицитен вирус), Treponema pallidum, Varicella Zoster, Parvovirus B19, rubella, 

cytomegalovirus и herpes simplex) с цел съчетаване на лабораторните данни с клиничните данни 

в тази област на познанието, създавайки по този начин ценен и ефикасен набор от информация 

с цел да се допринесе за опознаването на действителното положение с TORCH инфекциите в 

Европа. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Клиничните и лабораторните параметри са допълващи за идентифицирането на инфекцията, 

оценката на риска от предаване, изготвянето на прогноза и клиничното решение за мерките за 

наблюдение на детето през първите няколко години от живота му. Ето защо е полезно и 

изключително важно да се знае какво е положението в Европа, за да могат да бъдат овладени тези 

лечими и предотвратими инфекции. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 3 
=== JURI/6402 === 

Внесено от Комисия по правни въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 08 02 77 11 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    700 000 400 000 700 000 400 000 

Резерви         

Общо      700 000 400 000 700 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Изследвания и разработка на система за оценка на ИТ сигурността за 

интелигентните стоки: към безопасен интернет на нещата за потребителите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Кои елементи на ИТ сигурността трябва да бъдат предмет на договора при закупуването на 

стоки с вградени цифрови технологии, каквито са интелигентните продукти (например 

свързани автомобили, мобилни телефони, интелигентни телевизори или други интелигентни 

продукти, които съставляват интернет на нещата)? Отговорът следва да бъде ясен за 

потребителя. 

С интернет на нещата интелигентните устройства започват да оказват пряко и физическо 

влияние върху света (например автомобилната технология). ИТ устройствата, които са 

несигурни и уязвими от гледна точка на заплахите за целостта и наличността, все повече 

излагат на риск живота и имуществото ни. 
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Потребителите ще се запознават във все по-голяма степен с цифровия свят и в частност с 

интелигентните стоки. Тази нарастваща цифрова грамотност ще благоприятства търсенето 

на лесен достъп до по-подробна информация за интелигентните стоки и начините да се улесни 

тяхното използване. 

Пилотният проект ще има за цел да направи новите правила за „цифровия договор“ лесно 

разбираеми за потребителите благодарение на разработването на система за оценка на ИТ 

сигурността за интелигентните стоки. Тази система за оценка на ИТ би могла, например, да 

се състои от обозначения в цветовете на светофара или икони, които показват дали дадено 

устройство ще бъде автоматично актуализирано, дали съхраняваните данни ще бъдат 

криптирани или други елементи на сигурността. Тази информация ще активира правата на 

потребителя и отговорността на производителя. 

Съгласно Директивата за цифровото съдържание доставчиците на цифрови стоки и услуги ще 

трябва да осигурят актуализации за интелигентните стоки, което е важно не само за да 

могат те да функционират по-дълго, но и за да се повиши киберсигурността. Директивата 

предвижда обективни изисквания за съответствието на стоките и услугите, включително 

работни характеристики, като например по отношение на сигурността, които потребителят 

може основателно да очаква. Благодарение на системата за оценка на интелигентните стоки 

потребителите ще знаят, например, дали тези актуализации се извършват автоматично. 

За да се насърчат иновациите в ЕС в силно конкурентната област на интернет на нещата, 

европейската промишленост трябва да привлече потребителите в ЕС с удобни за тях 

характеристики при разработването на продуктите си. Правната защита на потребителите 

и правната сигурност за тази защита са от ключово значение за развитието на бъдещите 

пазари и за конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб при същевременно запазване на 

високите стандарти на ЕС за защита на потребителите. Определянето на общ набор от 

стандартни правила за оценка на интелигентните стоки и техните договорни механизми би 

могло да бъде предимство за европейските МСП, които искат да направят продуктите си 

удобни за потребителите. Това може също така да подпомогне разработването на равнище ЕС 

на инструменти за „правен дизайн“ за договорните правила, които да бъдат доразработени от 

участниците в сектора на базираните на интернет на нещата продукти, в партньорство с 

адвокати и експерти по защита на данните. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Обосновка: Европейският законодател положи усилия за намиране на ясни правни решения за 

потребителите, особено при закупуването на интелигентни стоки, с Директивата относно договорите 

за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и с Директивата относно продажбата на 

стоки, и двете приети през 2019 г. Необходими са обаче практически решения, за да се гарантира, че 

потребителите могат да идентифицират и сравняват свързаните с ИТ сигурността характеристики на 

интелигентните стоки и да упражняват договорните си права в това отношение. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1012 
=== GUE//8146 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 



 

 120 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 01 01 — Евратом — енергия, получена чрез ядрен синтез 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Евратом — енергия, получена чрез ядрен синтез 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Дейността на Евратом в областта на термоядрения синтез ще оказва подкрепа на общите 

научноизследователски дейности, предприемани от заинтересованите страни от този сектор, 

участващи в изпълнението на задачи, произтичащи от пътната карта за термоядрен синтез. Освен 

това тя ще подпомага съвместни дейности за разработка и одобряване на материали за 

демонстрационна електроцентрала, както и за разрешаване на въпросите, свързани с 

функционирането на реактора, и за разработване и демонстриране на всички технологии, необходими 

за демонстрационна термоядрена електроцентрала. Дейността ще прилага или подкрепя също така 

управлението на знания и трансфера на технологии от научните изследвания, съфинансирани по тази 

програма, към промишлеността с цел извличане на полза от всички иновативни аспекти на научните 

изследвания. Освен това дейността ще подпомага изграждането, реконструкцията, използването и 

непрекъснатата наличност на ключови научноизследователски инфраструктури в рамките на 

програмата на Евратом.  

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 01 01 — Евратом — енергия, получена чрез ядрен синтез 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Обосновка: 
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През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1013 
=== GUE//8147 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 01 02 — Евратом — ядрено делене и радиационна защита 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Евратом — ядрено делене и радиационна защита 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Дейността на Евратом в областта на ядреното делене ще предостави подкрепа за съвместни 

научноизследователски дейности по отношение на безопасна експлоатация на реакторни системи, 

които се използват или могат да се използват в бъдеще в Съюза. Тя ще съдейства също така за 

разработването на решения за управлението на крайните ядрени отпадъци. В допълнение тази 

дейност ще подкрепя съвместни и/или съгласувани научноизследователски дейности, поставяйки 

ударението върху рисковете от ниски дози на лъчение в промишлеността, медицината или околната 

среда. Освен това дейността на Евратом в областта на ядреното делене ще насърчава съвместно 

обучение и дейности за мобилност между научноизследователските центрове и предприятията, както 

и между различните държави членки и асоциирани страни, като същевременно ще осигури подкрепа 

за поддържане на мултидисциплинарни ядрени познания. 

Приходите и възстановените средства по линия на финансовите инструменти, върнати на Комисията 

и записани в позиции 6 4 1 0 и 6 4 1 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до 

отпускането на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 5 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 122 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 01 02 — Евратом — ядрено делене и радиационна защита 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1014 
=== GUE//8148 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 50 01 — Бюджетни кредити, начислени от вноски от трети лица (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (2014—2020 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 08 03 50 01Бюджетни кредити, начислени от вноски от трети лица (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (2014—2020 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие разходи, които съответстват на водещи до предоставяне 

на допълнителни бюджетни кредити приходи от трети лица или трети държави (извън Европейското 

икономическо пространство), които участват в проекти в областта на научните изследвания и 

технологичното развитие, за периода от 2014 до 2020 г. 

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи, записани в позиции 6 0 1 3, 6 0 1 

5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 и 6 0 3 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на 

допълнителни бюджетни кредити. 
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Очаква се съответната сума да възлезе на 9 947 000 EUR. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1015 
=== GUE//8149 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 08 03 50 02 — Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети лица (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (преди 2014 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 08 03 50 02Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети лица (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (преди 2014 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие разходи, които съответстват на водещи до предоставяне 

на допълнителни бюджетни кредити приходи от трети лица или трети държави (извън Европейското 

икономическо пространство), които участват в проекти в областта на научните изследвания и 

технологичното развитие, от периода преди 2014 г. 

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи, записани в позиции 6 0 1 3, 6 0 1 

5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 и 6 0 3 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на 

допълнителни бюджетни кредити. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1016 
=== GUE//8150 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 08 03 51 — Приключване на предишната рамкова програма за научни изследвания на 

Евратом (2007—2013 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Статия 08 03 51Приключване на предишната рамкова програма за научни изследвания на Евратом 

(2007—2013 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит има за цел да покрие плащания, свързани с поети задължения, останали 

неизпълнени от предходни години.  

Програмата обхваща две тематични области: 

Изследванията в областта на ядрения синтез включват дейности вариращи от фундаментални 

изследвания до разработване на технологии, изграждане на големи проекти и дейности в областта на 

обучението и образованието. Ядреният синтез предоставя възможност за един почти неизчерпаем 

източник на чиста енергия, като ITER е решаващата следваща стъпка по пътя към тази крайна цел. 

Именно затова реализацията на проекта ITER е в основата на настоящата стратегия на Съюза. Тя 

трябва да бъде съпътствана от силна и целенасочена европейска програма за научни изследвания и 

развойна дейност с цел подготовка за експлоатацията на ITER и развитие на технологичната и 

познавателната основа, която ще бъде необходима по време на функционирането на ITER и след 

това. 

Целта на това действие е да изгради солидна научна и техническа основа с цел ускоряване на 

практическите разработки за по-сигурно управление на дълготрайните радиоактивни отпадъци, 

насърчаване на по-безопасна, по-малко ресурсоемка и конкурентоспособна експлоатация на ядрената 

енергия и осигуряване на стабилна и социално приемлива система за защита на хората и околната 

среда от ефекта на йонизиращата радиация. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 824 
=== S&D//7314 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 08 05 77 02 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

08 05 77 02 
1.1.PPPA 

    2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Резерви         

Общо      2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Научни изследвания за намаляване на емисиите на СО2 при 

производството на стомана 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще осигури финансова подкрепа за научните изследвания на ЕС в най-

обещаващата и 

екологосъобразна технология за производство на стомана, при която биха могли почти 

напълно да се премахнат емисиите на CO2 чрез заместване на въглерода с водород, чрез улавяне, 

съхранение и обработка на останалия произведен CO2 посредством по-напреднали и 

разходоефективни стандартни промишлени техники, както и чрез разгръщане на авангардни 

биопромишлени технологии, като например биологично улавяне и интегрирани биорафинерии 

за CO2. 

Този цялостен подход е насочен към постигане на нулеви емисии на CO2 в производството на 

стомана чрез оптимизиране на 

допълняемостта на усъвършенстваните версии на тези технологии. 

Първата стъпка — определяне на техническите пречки пред увеличаването на мащаба на 

техниките за пряко избягване на въглерода (чрез 

чрез водород и електрическо производство на стомана) и за интелигентно използване на 

въглерода (чрез интегриране на процесите и улавяне и използване на въглерода) 

бе направена в рамките на Изследователския фонд за въглища и стомана (RFCS) като 

проучване за осъществимост, 

което през 2020 г. може да доведе до по-широка европейска инициатива в областта на 

иновациите. 

Пилотният проект ще проучи полезните взаимодействия между RFCS, „Хоризонт 2020“, 

Фонда за иновации на ЕС 

(„Климат“), съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“, съвместното предприятие 

„Биотехнологични производства“,  

както и други съответни инструменти на ЕС за финансиране, за да се насърчи 

изграждането на пилотен завод за промишлено производство на стомана с нулеви емисии на 

CO2 и потенциалната му връзка с интегрирана биорафинерия за CO2. 

В края на тази година ще започне първият пилотен проект, който ще продължи 18 месеца. 

Трябва да гарантираме наличието на средства за завършване на цикъла на пилотния проект. 

Освен това, поради успеха и необходимостта от този вид проекти в сектора за намаляването 

на емисиите на CO2, е важно да се осигури продължаване на пилотния проект и да се 

предоставят средства за втори етап на пилотния проект. 

Правно основание: 
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Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Стоманодобивната промишленост допринася за емисиите на CO2. В стоманодобивния сектор бяха 

осъществени няколко изследователски проекта, предоставящи решения за оптимизация на процесите 

и нови производствени процеси, с цел да се намали постепенно потреблението на енергия и да се 

снижат емисиите на CO2. Дългосрочните цели на ЕС в областта на енергетиката и околната среда 

(намаление на CO2 с 80 – 95% до 2050 г.) могат да бъдат постигнати единствено чрез революционни 

технологии, които изискват големи инвестиции в научни изследвания. Дългосрочната устойчивост 

изисква заместване на въглищата и кокса. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 905 
=== EPP//7035 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 02 01 — Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронните 

комуникации 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 01 
1.1.SPEC 

3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Резерви         

Общо  3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за мерки, насочени към: 

Текстът се изменя, както следва: 

– координиране в посокa на една по-добра законодателна рамка за конкурентоспособност, 

инвестиции и растеж в широк спектър от аспекти на областта на електронните комуникации: 

икономически анализ, анализ на въздействието, разработване на политики, спазване на 

законодателството, 

– изпълняване и преглед на политиката на Съюза в областта на мрежите и услугите, свързани с 

електронните комуникации, с оглед стартирането на инициативи, предназначени за посрещане на 

предизвикателствата в този динамично развиващ се сектор (сближаване на електронните 

комуникации с разпространението на аудио-визуално съдържание), 

– улесняване на прилагането на единния цифров пазар чрез действия, свързани с целите за 

широколентов достъп, посредством регулиране, политика и публична финансова помощ, 

включително координация с политиката на сближаване в областите, свързани с електронните 

съобщителни мрежи и услуги, 

– разработване на политики и мерки за координация, които да гарантират, че държавите членки 

изпълняват своите национални планове за широколентов достъп по отношение на фиксираната и 
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мобилната инфраструктура и тяхното евентуално сближаване, включително съгласуваността и 

икономическата ефективност на действията от страна на държавните органи и институции, както 

на равнището на съюза, така и на равнището на държавите членки, 

– разработване на политика и законодателство, които обръщат особено внимание на въпросите, 

свързани с достъпа и одобряването на електронните съобщителни мрежи и услуги, по-специално 

оперативната съвместимост, взаимната връзка, инфраструктурата, независимостта на 

регулаторните органи и новите мерки за укрепване на единния пазар, 

– улесняване на мониторинга и прилагането на съответното законодателство във всички държави 

членки, 

– осигуряване на координация на производствата за установяване на нарушения и принос към 

съответните въпроси, свързани с предоставянето на държавни помощи, 

– разработване на политика и законодателство, които обръщат особено внимание на въпросите, 

свързани с търговията на дребно и потребителските въпроси, по-специално неутралността на 

мрежата, комутацията, роуминга, стимулирането на търсенето и потреблението и универсалната 

услуга, 

– насърчаване, наблюдение и преглед на изпълнението на политиката на Съюза по отношение на 

роуминга, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за 

изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите 

във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно 

роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 

г., стр. 1), 

– разработване и въвеждане на последователни пазарно ориентирани регулации, които да бъдат 

прилагани от националните регулаторни органи и да отговорят на отделните уведомления от тези 

органи, а именно по отношение на релевантните пазари, конкуренцията и подходящата 

регулаторна намеса, по-специално за мрежите за достъп от следващо поколение, 

– разработване на всеобхватни политики, които да гарантират, че държавите членки управляват 

всички приложения на радиочестотния спектър, включително в различните сфери на вътрешния 

пазар като електронните комуникации, 5G (включително широколентовия достъп до интернет) и 

иновациите, 

– насърчаване и мониторинг на прилагането на регулаторната рамка за комуникационните услуги 

(включително механизма, предвиден в член 7 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33), 

– предоставяне на възможност на трети държави да провеждат политика на отваряне на пазарите си 

в същата степен като в Съюза, 

– насърчаване и мониторинг на прилагането на програмата за политика в областта на 

радиочестотния спектър (Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 

март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния 

спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7), 

– разработване на политики на Съюза в областта на авторското право, включително във връзка с 

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на 

базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20), 

– разработване, изпълнение и мониторинг в контекста на единния цифров пазар на политиките за 

електронна търговия в Съюза, по-специално на свързаните с Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на 

информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар 
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(Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1), включително оценка на 

законовите и икономически пречки, породени от рамката на вътрешния пазар за електронна 

търговия или от свързани с нея мерки, 

– подпомагане на прилагането и изпълнението на политиките в контекста на електронното 

управление (и по-специално Плана за действие за електронно управление 2016—2020 г.) и eIDAS 

(Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар и за изменение на Директива 1999/93/EC (OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73) с цел 

постигане на напредък по отношение на качеството и нововъведенията в публичните 

администрации и ускоряване на широкомащабното използване в публичния и частния сектор на 

надеждна идентификация и удостоверителни услуги в рамките на цифровия единен пазар, 

– действия за подкрепа за осигуряването на постоянна стабилност и сигурност на интернет, 

действително управляван съгласно многостранен модел, с помощта на който да се гарантира, че 

икономическите и социалните възможности, предлагани от електронните комуникации могат да 

се оползотворяват напълно, 

– предоставяне на финансова подкрепа за европейските дружества, които разработват 

търсачки в интернет с цел увеличаване на техния достъп до пазара и техния пазарен дял, 

– продължаване прилагането на насоките за действие, изложени в съобщението на Комисията от 12 

февруари 2014 г., озаглавено „Политиката по отношение на интернет и управлението му — 

Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет“ (COM(2014) 072 

окончателен), 

– предоставяне на финансова подкрепа за Форума за управление на интернет, Паневропейския 

диалог за управление на интернет (EuroDIG) и секретариата на Правителствения консултативен 

комитет на Интернет корпорация за присвоени имена и адреси (ICANN),  

– популяризиране на важността на ИКТ при разработването на целите за устойчиво развитие за 

периода след 2015 г., включително чрез мерки за изграждане на капацитет и доверие в сферата на 

електронната комуникация, насочени към трети държави.  

Обосновка: 

В цифровия единен пазар следва да се осигури специално финансиране за подкрепа на европейските 

дружества, които са в процес на разработване на надеждни алтернативи на съществуващите интернет 

търсачки, като по този начин се оспори доминиращата роля на големите американски 

мултинационални компании като „Google“ в тази област. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 807 
=== S&D//7292 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 02 04 — Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС) — Служба 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 04 
1.1.DAG 

7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Резерви         

Общо  7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 
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Обосновка: 

Службата на ОЕРЕС е създадена през 2009 г., но така и не е достигнала минималния критичен брой 

на персонала, типичен за една децентрализирана агенция. На 5 юни 2018 г. беше постигнато 

политическо споразумение относно новия Регламент за ОЕРЕС, който укрепва ролята на Службата 

на ОЕРЕС като агенция на ЕС и ѝ възлага нови задачи, включително регулаторна подкрепа за ОЕРЕС 

и внедряване на информационни системи и бази данни за подкрепа на цифровия единен пазар, който 

е ключов приоритет за ЕС. Новите задачи изискват ново профилиране и повече персонал, наред със 

съответните финансови ресурси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 103 
=== ITRE/5160 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 13 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Дестабилизиране на дестабилизиращите фактори: Дестабилизиращи 

промени с позитивно въздействие върху обществото 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В ерата на иновациите в областта на цифровите технологии много от традиционните 

промишлени отрасли и стопански модели бяха изтласкани от нови иновативни идеи. През 

последните години хората трябва да се преквалифицират и да придобиват нови умения, за да 

могат да бъдат конкурентоспособни в тази постоянно променяща се професионална среда. В 

същото време предприятията злоупотребяват с личните данни, но почти не носят 

отговорност за това. Тези промени настъпиха, без да се отчитат много интересите на 

гражданите, и милиони хора са незащитени и недостатъчно подготвени в това отношение. 

За да се противодейства на тази ситуация, е необходимо да се дестабилизират 

дестабилизиращите фактори. Този пилотен проект ще представлява инициатива за 

създаването на бъдеща лаборатория за проучване на идеи, които ще доведат до 

дестабилизиращи промени с позитивно въздействие върху обществото. За целта ще се създаде 

форум, насочен към въпросите за правото в цифровата ера, управлението на данните и 

въздействието на цифровата революция върху бъдещето на труда. 

Тази дейност ще акцентира върху онези промишлени сектори, които са засегнати най-много от 

напредъка в областта на новите технологии, който подкопава правата на гражданите и на 

творците. 

Пилотният проект би могъл да използва някои решения, основаващи се на блок-верига, и да 

проучи възможностите за поощряване на създаването на европейски блокверижни платформи, 

които ще награждават в реално време участниците за предоставянето на техните данни, 

осигурявайки им същевременно контрол върху тези данни. 

Освен това в проекта може да се предвиди платформа, която чрез технологията на блок-
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веригата ще управлява услуги за клиринг на авторски права, ще възнаграждава авторите за 

създадените от тях произведения и за разглеждането на тези произведения в онлайн среда, и 

ще създаде основата за система за разпределение на аудио-визуалните лицензии. 

Друго потенциално приложение би могло да бъде реинтеграцията на пазара на труда на част 

от работната сила, изтласкана от този пазар. Тази реинтеграция ще бъде постигната чрез 

прилагането на блок-верига. При тази схема гражданите, извършващи обществена 

доброволческа дейност, ще бъдат възнаграждавани, като им се помага да задоволят някои от 

техните ежедневни нужди. 

Проектът предвижда създаването на бъдеща лаборатория, в която да се изследват новаторски 

решения на сложни проблеми. В рамките на дейностите по проекта ще бъде публикувана 

покана за представяне на идеи относно последиците от дестабилизиращите тенденции, като 

се установят евентуалните основни неясноти, свързани с бъдещето на труда, и се формулират 

конкретни насоки за изготвянето на политики и въпроси за размисъл. Освен това в рамките на 

проекта ще бъдат организирани работни срещи, които ще осигурят за младите хора 

инструменти за създаване на по-устойчив модел на дестабилизиращите тенденции, и ще се 

стимулира създаването на блокверижни платформи с цел смекчаване на несправедливостите, 

подсилвани още повече от цифровата революция. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Европейският съюз се счита за убежище на ценностите и правата на гражданите. С оглед на 

неотдавнашните разкрития за скандала с Cambridge Analytica и Facebook, разликите в управлението 

на авторските права и необходимостта от прилагане на новаторски подход към безработицата,трябва 

да се стартира инициатива, която да очертае нов подход към предизвикателствата на цифровата ера. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 104 
=== ITRE/5161 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 13 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Почтеност на социалните медии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Социалните медии революционизираха икономиката и обществото. Само след 15 години на 
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използване на тези медии, ние се възползваме от предимствата на комуникацията на дълги 

разстояния при почти нулеви разходи, а в множество сектори – от реклама и маркетинг до 

социални науки – се появяват редица нови бизнес възможности. 

През последните няколко години се появиха и нови предизвикателства: опасения относно 

неприкосновеността на личния живот, дисбаланс между цифровата и аналоговата част от 

живота на хората, неразбиране на начина на функциониране на социалните медии, 

разпространение на незаконно съдържание или на съдържание, подтикващо към омраза, и 

накрая практики за манипулиране на мнението на гражданите. 

Последното е обект на редица академични проучвания, които показват, че манипулирането на 

новините в дадена социална медия може да повлияе върху настроението, реакциите и избора на 

отделните хора. Това стана още по-ясно след разкритието през 2016 г. за използването от 

Cambridge Analytica на данни, събрани с помощта на акаунти във Facebook, с цел да се опита да 

се манипулира електоратът при изборите в САЩ и при референдума за Брексит. 

Този пилотен проект има за цел да продължи работата, извършена от обсерваторията за 

платформите, както и дейностите във връзка с инициативите за фалшивите новини на 

Европейската комисия и на Европейския център за наука и медии към Европейския парламент. 

Проектът цели наблюдение, идентифициране, проучване и евентуално предотвратяване на 

опитите за манипулиране на мнението на потребителите. 

Работата ще бъде насочена към негативните послания и начините за справяне с тях и може 

също така да доведе до създаването на общоевропейска схема за сертифициране на 

инициативите за борба с измамите. Схемата може да улесни и да децентрализира усилията на 

Европейската комисия, защото в ЕС съществуват множество уебсайтове за проверка на 

факти и за борба с невярната информация, но в някои случаи тяхната легитимност може да е 

съмнителна. Съставянето на контролен списък, който може да доведе до сертифициране, ще 

бъде полезен инструмент за органите на ЕС и на държавите членки, като същевременно това 

ще бъде икономически ефективно решение на проблема. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Социалните медии са фактор, който може да предизвика сериозни промени. Те създават възможности 

и обезпечават комуникацията. Но предизвикателствата, свързани с техните бизнес модели и схеми за 

управление, трябва да бъдат проучвани и към тях следва да се подхожда по-координирано на 

равнище ЕС. Този пилотен проект е насочен към удовлетворяването на тази потребност, като 

същевременно надгражда върху вече свършената работа и допълва други инициативи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 821 
=== S&D//7311 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 13 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Общоевропейски механизъм за бързо реагиране при нарушения на свободата 

на печата и свободата на медиите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Текстът се изменя, както следва: 

Предвид тревожната тенденция към влошаване на свободата на печата и на медиите в 

държавите — членки на ЕС и в страните кандидатки, този общоевропейски механизъм за 

бързо реагиране при нарушения на свободата на медиите следва да осигурява конкретна защита 

за журналистите, в това число установяване на факти, застъпничество, наблюдение, 

информиране на европейската общественост и повишаване на осведомеността. Този 

бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния 

проект, останали за изпълнение от предходни години. 

Заличава се следният текст: 

Предвид тревожната тенденция към влошаване на свободата на печата и свободата на 

медиите в държавите членки и в страните кандидатки, този общоевропейски механизъм за 

бързо реагиране при нарушения на свободата на медиите ще осигурява осезаема защита за 

журналистите и ще включва установяването на факти, застъпничеството, наблюдението, 

информирането на европейската общественост и повишаването на осведомеността. 

Текстът се изменя, както следва: 

Съгласно Хартата на основните права всеки има право на свобода на изразяване на мнение. 

Последните събития показват, че тази ценност трябва да бъде отстоявана решително, за да 

се защити демокрацията, да се засили публичният дебат и да се гарантира благоприятна среда 

за разследващите и независимите журналисти. Ето защо е от решаващо значение да се създаде 

общоевропейски механизъм за реагиране при нарушения на свободата на печата и свободата на 

медиите. 

Този пилотен проект ще позволи създаването на общоевропейски механизъм за бързо реагиране, 

чрез който да се придава видимост на нарушенията и да се предоставя практическа помощ на 

застрашени журналисти, в сътрудничество с европейски, регионални и местни организации, 

работещи в областта на свободата на медиите. Практическата помощ трябва да включва 

инструменти за защита на застрашените журналисти, чрез които да се осигуряват преки 

консултации и правна подкрепа и да се предоставят подслон и помощ, за да могат тези 

журналисти да продължат да упражняват своята професия. В засегнатите държави ще 

бъдат изпратени представители, а борбата с безнаказаността ще бъде засилена чрез 

механизма на застъпничеството. Наблюдението на ситуацията ще предоставя надеждна и 

изчерпателна информация на обществеността и на европейските органи. По този начин ще се 

насърчава повишаването на осведомеността и ще се осигури възможност за отправяне на 

ранни предупреждения. Инструментите ще се приспособяват съобразно конкретните 

индивидуални потребности. Уникалният набор от инструменти, който е включен в механизма 

за бързо реагиране, ще предотврати по-нататъшни нарушения и ще подобри свободата на 

печата и свободата на медиите, като същевременно ще предостави консултации, правна 

подкрепа и/или подслон на застрашените журналисти. 

Заличава се следният текст: 
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Пилотният проект ще функционира и като система за ранно предупреждение за Европейския 

парламент. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Увеличаването на броя фалшиви новини през 2016 г. изпрати силен сигнал до традиционните медии 

в целия свят и разкри безпрецедентна криза на журналистиката в нашите демократични общества. 

Саморегулирането на медиите и медийните органи играят решаваща роля за насърчаване на 

зачитането на етичните стандарти на медиите, за гарантиране на отговорността на медиите и за 

възстановяване на доверието в тях. Удължаването на проекта с още една година ще даде възможност 

за продължаване на работата, която показа обещаващи резултати. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 156 
=== CULT/5904 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 13 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Обзор на собствеността върху медиите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Цифровите технологии намалиха разходите на масовите медии за достъп до пазара и отвориха 

този силно регулиран пазар към голям брой нови участници в него. Тъй като обаче тези процеси 

засегнаха сериозно стопанския модел на традиционните медии, се наблюдава тенденция към 

концентрация на собствеността. Докато интернет остава технологично средство за достъп 

до неограничено разнообразие от предложения, неефективността на пазара, регулаторните 

недостатъци и основаното на алгоритми разпространение на новините ограничават 

значително медийния плурализъм, който е важно условие за свободата на информацията и за 

свободата на изразяване на мнение. 

Поради това прозрачността на собствеността върху медиите се счита за важно условие за 

гарантирането на тези свободи. По този начин се повишава степента на медийна 

компетентност на обществеността и се създават условия за съдържателен контрол върху 

концентрацията, както и за регулаторни действия. 

Този пилотен проект: 
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— създава обществено достъпни бази данни, предлагащи възможност за търсене, в максимално 

шест европейски държави на съответните езици, за да се предоставят профили на най-

важните медии, които формират общественото мнение, както и на стоящите зад тях 

предприятия и лица. Методиката за подбор на извадки и за изследване, анализ и представяне на 

данни се основава на съществуваща методика, която е добре документирана, вече изпитана и 

прилагана в други части на света, като по този начин може да бъде считана за широко приет и 

легитимен инструмент в тази област; 

— допълва базата данни с разяснителна част и я поставя в контекста на специфичната 

национална среда, в която работят медиите, и включва също така подробна правна оценка, 

която се основава на широко прилаган модел, за да се даде възможност за всеобхватен 

сравнителен анализ; 

— включва измерването, изчисляването и публикуването на максимум десет показателя за 

рисковете за медийния плурализъм в правно, икономическо и техническо отношение въз основа 

на надеждна и изпитана методика, която се основава на вече съществуващата работа на 

Мониторинга на медийния плурализъм в тази област; 

— в неговата рамка се публикуват и популяризират резултатите и ползването на механизма с 

помощта на онлайн ресурса, но и чрез подкрепящи действия, като например организиране на 

разяснителни прояви и пресконференции. 

Този пилотен проект следва да бъде със срок на изпълнение две години. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Гарантирането на основните права изисква специфични инструменти за прозрачност на равнището на 

ЕС. Досега ЕС е инвестирал в разработването и прилагането на инструмент за мониторинг на 

медийния плурализъм. Сега инициативата трябва вече да бъде разширена и допълнена от 

инструмент, който е насочен към отделните действителни собственици на масовите медии. 

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква разкриване на структурата на 

собствеността върху аудио-визуалните медии, включително на действителните им собственици. Чрез 

проследяването на трансграничната структура на собствеността върху медиите проектът ще 

допринесе значително за насърчаване на медийната и цифровата компетентност на гражданите на 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 157 
=== CULT/5905 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 13 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Медийни съвети в цифровата ера 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предвид решаващото значение и ползите от пилотния проект за подкрепа на медийните 

съвети в цифровата ера, с оглед на повишаване на доверието в медиите и справяне с 

проблемите, свързани с дезинформацията, сега се предлага този проект да бъде преобразуван в 

подготвително действие. Тази трансформация ще спомогне за устойчивостта на тези 

независими механизми за саморегулиране, което е условие за техния успех. С цел да се защитят 

свободата и плурализмът на медиите и да се стимулира професионализмът на 

журналистическото съдържание, проектът се стреми към по-добро разбиране на последиците 

от развитието на цифровите технологии и на произтичащите от това предизвикателства, 

като проектът ще създаде форум на медийните съвети и същевременно ще подкрепи прехода 

на органите за саморегулиране на медиите към света на интернет и ще ги привлече за участие 

в дискусии с интернет посредници и със заинтересовани субекти в областта на интернет 

медиите. Предлагани дейности: 

- провеждане на анкета с цел подробно проучване на състоянието и на моделите за 

саморегулиране на медиите в цифровата среда и внасяне на яснота относно начина, по който 

да бъдат постигнати традиционните цели на регулирането на медиите (т.е. плуралистична и 

разнообразна медийна среда, в която медиите са независими от политически, търговски и други 

влияния и носят отговорност пред обществеността) в условията на интегрирана медийна 

среда; 

- разработване на първата онлайн база данни относно начина на функциониране на органите за 

медийно саморегулиране понастоящем и насърчаване на работата на съветите по печата в 

Европа; 

- създаване на работна група за целия ЕС по въпросите на предизвикателствата в цифровата 

ера, която да прилага препоръките, произтичащи от резултатите от анкетата; 

- предоставяне на пряка подкрепа за новосъздадените съвети по печата в Европа; 

- включване на съветите по печата/медийните съвети в световен диалог относно медийната 

етика в ерата на цифровите технологии (участие в световни интернет конференции и др.); 

- провеждане на редовни срещи с интернет посредници с цел да се постигне онлайн признаване 

на медийно съдържание, което вече се намира под наблюдението на съвет по печата. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Увеличаването на броя фалшиви новини през 2016 г. изпрати силен сигнал до традиционните медии 

в целия свят и разкри безпрецедентна криза на журналистиката в нашите демократични общества. 

Малко мнозинство от европейските граждани счита, че националните медии предоставят достоверна 
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информация. Въпреки че саморегулирането на медиите и медийните органите играят решаваща роля 

за насърчаване на зачитането на етичните стандарти на медиите и за гарантиране на медийната 

отговорност, те не се адаптираха по еднакъв начин към даденостите на света на интернет. За да се 

възстанови доверието в сектора, механизмите за медийно саморегулиране и зачитането на медийната 

етика следва да бъдат засилени както офлайн, така и онлайн. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 834 
=== S&D//7324 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 15 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 15 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Изкуствен интелект и големи информационни масиви при цифровата 

трансформация на публичните администрации в Европа: платформа на ЕС за регионите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект има за цел създаването на европейска платформа на регионите за 

изкуствения интелект и големите информационни масиви с цел подобряване на 

ефективността на публичната администрация и на услугите за потребителите. Бързото 

интегриране на цифровите технологии поставя редица предизвикателства пред националните, 

регионалните и местните органи на властта. Важен аспект от тази трансформация засяга 

очакванията на гражданите и на предприятията за тяхното взаимодействие с 

правителствата. За да се реши този проблем, се изисква цифрова трансформация на 

администрацията. 

Публичните администрации трябва да променят начина си на работа и на организация. Те 

трябва да осигурят необходимите умения за използването на новите цифрови инструменти, да 

работят в дух на сътрудничество и да си сътрудничат с гражданите и предприятията. 

Целта на ЕС е публичната администрация да се превърне в една отворена, оперативно 

съвместима, ефективна и приобщаваща структура, без граници и с улеснен достъп, чрез 

обезпечаване на нова цифрова среда за обществените услуги. В плана за действие за електронно 

управление и в съобщението „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен 

пазар – към европейско общество на гигабитов интернет“ Европейската комисия изразява 

становището, че цифровата трансформация на публичната администрация е от ключово 

значение за успеха на цифровия единен пазар. 

Общите усилия на ЕС предполагат наличието на съгласувано правно основание, прилагането на 

политики и финансови програми за цифрова оперативна съвместимост и внедряването на 

новаторски решения за публичните администрации. 

Въпреки това съществува необходимост от инструмент на ЕС за подкрепа на платформа на 

регионите с цел извършване на цифрова трансформация на публичните администрации в цяла 

Европа. 
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Изкуственият интелект (ИИ) и големите информационни масиви (ГИМ) водят до 

възникването на нови социални и икономически модели в Европа и извън нея. Регионите трябва 

да бъдат част от този процес, в ролята си на най-близкото до гражданите равнище на 

управление. 

Използването на ИИ и ГИМ от публичната администрация се е увеличило, което 

свидетелства за техния голям потенциал в широк спектър от сектори – от мобилността, 

мониторинга на околната среда, геофизичните симулации и интелигентните енергийни мрежи 

до персонализираното здравеопазване. Платформата на европейските региони ще допринесе за 

обмена и за разработването на общи отговори и решения. Европейските региони могат да 

осигурят значителен принос за повишаване на ефективността на системите на публичната 

администрация, които да генерират добавена стойност и да предоставят по-добри публични 

услуги. 

Процесът на създаване на европейска платформа на регионите за цифрова трансформация вече 

започна. Това показва, че ангажиментът на регионално равнище допринася за осигуряване на 

добавена стойност за целите на цифровия единен пазар във връзка с модернизацията на 

публичната администрация и намаляването на цифровото разделение. За тази цел в Брюксел 

бяха организирани два семинара на високо равнище във връзка с цифровата трансформация на 

публичните администрации, с участието на европейски региони, предприятия и Европейската 

комисия – ГД „Информатика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД 

„Икономически и финансови въпроси“ и генералния секретар. Срещите се подкрепят от 

регионалното правителство на регион Емилия-Романя, с участието на регионите Хесен, 

Каталуня, Фландрия, Валония, Ил дьо Франс, Нова Аквитания и Трондхайм, както и от 

предприятия и доставчици на информационни технологии и изкуствен интелект. Регион 

Емилия-Романя, в който се намира седалището на Европейския център за средносрочна 

прогноза за времето, беше избран за домакин на Европейския център за високоскоростни 

изчисления и освен това той създава международна фондация за големи информационни масиви 

и изкуствен интелект за човешкото развитие. 

Цели и дейности 

Платформата на европейските региони за цифрова трансформация цели: 

— споделянето на знания относно европейското, националното и регионалното 

законодателство и регулаторните рамки с цел увеличаване на използването на ИИ и ГИМ; 

— споделяне на модели за стимулиране на стратегическите движещи сили в полза на 

цифровизацията, и по-специално инфраструктура, данни и услуги, цифрови умения и 

общности; 

— подобряване на обмена на масиви от данни и знания относно приложенията на ИИ и ГИМ в 

сферата на обществени услуги; 

— подобряване на уменията и капацитета на държавните служители във връзка с ИИ и ГИМ; 

— разработване и споделяне на нови начини на работа, включително и интелигентна работа. 

По-конкретно пилотният проект ще се съсредоточи върху следните дейности: 

— създаване на платформа на регионите за ИИ и ГИМ, свързваща регионални правителства, 

агенции за ИКТ, доставчици и предприятия; 

— подготовка за пилотно тестване на културната трансформация в резултат на 

въвеждането на цифрови работни места и интелигентна работа; 

— организиране на 2 европейски хакатона за използването на споделени данни, стандарти и 

оперативна съвместимост на публичните администрации; 

— провеждане на 2 семинара за съвместното създаване на публични услуги за потребителите, 
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основани на ИИ и ГИМ; 

— партньорско обучение за ръководители в областта на ИИ и ГИМ. 

Платформата ще включва десетки европейски региони от различни държави членки. 

Настоящото предложение ще допълва програмата ISA2. Платформата „Join Up“ може по-

специално да допринесе за изпълнението на този пилотен проект. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Активното участие на европейските региони е много важно за ефективното изпълнение на 

програмата на ЕС за цифрово управление. Тази регионална платформа за цифрова трансформация на 

публичните администрации ще експериментира с нови методи на работа, съвместно създаване и 

предоставяне на услуги по сигурен, лесен за ползване и ефикасен начин. 

Платформата ще включва иновативни региони от цяла Европа, които инвестират в ИИ и ГИМ и 

предоставят услуги, основани на отворено управление и оперативна съвместимост, с участието на 

агенции за информационни технологии, доставчици и представители от частния сектор. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 835 
=== S&D//7325 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 17 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Обзор на собствеността върху медиите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Цифровите технологии намалиха разходите на масовите медии за достъп до пазара и отвориха 

този силно регулиран пазар към голям брой нови участници в него. Тъй като обаче тези процеси 

засегнаха сериозно стопанския модел на традиционните медии, се наблюдава тенденция към 

концентрация на собствеността. Докато интернет остава технологично средство за достъп 

до неограничено разнообразие от предложения, неефективността на пазара, регулаторните 

недостатъци и основаното на алгоритми разпространение на новините ограничават 

значително медийния плурализъм, който е важно условие за свободата на информацията и за 
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свободата на изразяване на мнение. 

Поради това прозрачността на собствеността върху медиите се счита за важно условие за 

гарантирането на тези свободи. По този начин се повишава степента на медийна 

компетентност на обществеността и се създават условия за съдържателен контрол върху 

концентрацията, както и за регулаторни действия. 

Този пилотен проект: 

? създава обществено достъпни бази данни, предлагащи възможност за търсене, в максимално 

шест европейски държави на съответните езици, за да се предоставят профили на най-

важните медии, които формират общественото мнение, както и на стоящите зад тях 

предприятия и лица. Методиката за подбор на извадки и за изследване, анализ и представяне на 

данни се основава на съществуваща методика, която е добре документирана, вече изпитана и 

прилагана в други части на света, като по този начин може да бъде считана за широко приет и 

легитимен инструмент в тази област; 

? допълва базата данни с разяснителна част и я поставя в контекста на специфичната 

национална среда, в която работят медиите, и включва също така подробна правна оценка, 

която се основава на широко прилаган модел, за да се даде възможност за всеобхватен 

сравнителен анализ; 

? включва измерването, изчисляването и публикуването на максимум десет показателя за 

рисковете за медийния плурализъм в правно, икономическо и техническо отношение въз основа 

на надеждна и изпитана методика, която се основава на вече съществуващата работа на 

Мониторинга на медийния плурализъм в тази област; 

? служи за рамка, в която се публикуват и популяризират резултатите и ползването на 

механизма с помощта на онлайн ресурса, но и чрез подкрепящи действия, като например 

организиране на разяснителни прояви и пресконференции. 

Този пилотен проект следва да бъде със срок на изпълнение две години. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Гарантирането на основните права изисква специфични инструменти за прозрачност на равнището на 

ЕС. Досега ЕС е инвестирал в разработването и прилагането на инструмент за мониторинг на 

медийния плурализъм. Сега инициативата трябва вече да бъде разширена и допълнена от 

инструмент, който е насочен към отделните действителни собственици на масовите медии. 

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква разкриване на структурата на 

собствеността върху аудио-визуалните медии, включително на действителните им собственици. Чрез 

проследяването на трансграничната структура на собствеността върху медиите проектът ще 

допринесе значително за насърчаване на медийната и цифровата компетентност на гражданите на 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 839 
=== S&D//7329 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 19 
1.1.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг на медийния плурализъм в ерата на цифровите 

технологии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети 

задължения по подготвителното действие, останали за изпълнение от предходни години. 

Новите технологии драматично и постоянно променят динамиката на формиране на мнение и 

медийната среда. Въпреки че те позволяват лесно разпространение на информация от 

обществен интерес сред по-широка аудитория, като така насърчават плурализма, начинът, по 

който информацията се създава, търси и разпространява онлайн, може да засили 

поляризацията, като излага хората на новини, източници и идеи, които съвпадат с изразените 

от тях предпочитания. Това може да намали съществено възможностите за запознаване със и 

обсъждане на противоположни гледни точки и поради това може да бъде заплаха за медийния 

плурализъм и самата демокрация. Тъй като въздействието на онлайн информацията нараства, 

гражданите все по-често формират своите становища въз основа на разпространяваната 

онлайн информация. Това поражда сериозен риск за реалния плурализъм в случаите, когато 

тази информация е невярна, погрешна или е дезинформация. Докато някои политически мерки 

в отговор на разпространението на погрешна информация изискват от онлайн посредниците и 

платформите на социалните мрежи да приемат мерки за саморегулиране с цел ограничаване на 

разпространението на невярна и фалшива информация, очевидно е, че възлагането на тези 

частни дружества на задачи по филтриране на информацията в интернет може да доведе и до 

ограничаване на свободата на изразяване на мнение. 

Настоящото подготвително действие ще подкрепи провеждането на проучване относно набор 

от показатели за оценка на рисковете за медийния плурализъм в онлайн средата. Съюзът вече 

инвестира средства за създаването на инструмент за мониторинг на медийния плурализъм, 

чрез който да се прави оценка на риска за медийния плурализъм и свободата на медиите. Този 

всеобхватен инструмент се оказа ефективно и полезно средство за оценка на рисковете за 

медийния плурализъм на национално равнище. Изключително важно е методологията на този 

инструмент да може да се използва повторно за нов механизъм за мониторинг, който да 

отчита в неговата цялост онлайн измерението на плурализма. Подготвителното действие ще 

набележи заплахите за информационния плурализъм онлайн и ще създаде и изпита в 28-те 

държави членки инструмент за оценка на рисковете за плурализма онлайн. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

[съществуващо подготвително действие] Договорите установяват задължение за ЕС да гарантира 

спазването на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и плурализма на 

медиите. Необходима е надлежна оценка на действителността на място. Инструментът за мониторинг 

на медийния плурализъм предоставя методика за измерване на риска за медийния плурализъм, като 

той се актуализира, за да се вземе предвид динамиката на онлайн информацията. Съществуващото 

подготвително действие осигурява възможност за Комисията да събира данни с цел планиране на 

действия за подобряване на медийния плурализъм в ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 847 
=== S&D//7337 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 02 77 21 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 21 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Фонд за трансгранична разследваща журналистика 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети 

задължения по подготвителното действие, останали за изпълнение от предходни години. 

Това подготвително действие ще се основава на проекта „Европейски безвъзмездни средства за 

журналистически разследвания, #IJ4EU“. Поддържането на качествена журналистика, и по-

специално на разследваща журналистика, която е особено ресурсоемък жанр, става все по-

трудно в променящата се медийна среда. Чрез подготвителното действие ще се укрепи 

европейската обществена сфера и ще се допринесе за създаването на европейски обществен 

дебат. В този контекст Комисията ще отправи открита покана за представяне на 

предложения за избор на независим орган за изпълнение на последователни кръгове с цел 

предоставяне на безвъзмездни средства в подкрепа на журналистически разследвания, в които 

участват журналисти от поне две държави членки, за да се гарантира максимална 

независимост и свобода на журналистите. Резултатите ще бъдат публикувани най-малко в 

участващите държави членки. 

Убийствата на Дафне Каруана и Ян Куцяк показват, че работата на разследващите 

журналисти става все по-трудна и че в настоящия политически контекст и на фона на 

променящата се медийна среда е важно не само да се предоставя политическа и правна 

подкрепа, но и непрекъсната финансова помощ от Съюза. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
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правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Подготвителното действие има за цел да продължи работата, започната в рамките на "Разследваща 

журналистика за Европа, #IJ4EU", като се учредят поредица от европейски стипендии за 

журналистически разследвания с трансгранично измерение с оглед създаване на постоянен бюджетен 

ред в следващата МФР в съответствие с резолюцията на Парламента относно защитата на 

разследващите журналисти в Европа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 85 
=== ITRE/5056 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 03 04 — WiFi4EU – Подпомагане на изграждането на безплатни безжични интернет 

услуги 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Резерви         

Общо  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Обосновка: 

Необходими са допълнителни бюджетни кредити, за да се отговори на търсенето и да се намали 

разликата до целта от 120 милиона евро за период от три години, договорена между Парламента, 

Съвета и Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 999 
=== GUE//8124 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 03 04 — WiFi4EU – Подпомагане на изграждането на безплатни безжични интернет 

услуги 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Резерви         

Общо  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане .......... допълнение към предоставянето на 

други обществени услуги. 
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Добавя се следният текст: 

При разпределянето на финансовия пакет за въвеждането на безплатни безжични интернет 

услуги на местно равнище ще се отдава приоритет на заявленията от общини и публични 

организации, които се намират в най-отдалечените региони и в отдалечените, островните и 

слабо населените региони. 

Обосновка: 

Настоящият финансов пакет за въвеждането на безплатни безжични интернет услуги на местно 

равнище се разпределя по реда на подаване на заявленията. Въпреки това редица отдалечени и 

изолирани общини в слабо населените и в най-отдалечените региони се нуждаят в по-голяма степен 

от тези средства с оглед на постигането на териториално и социално сближаване в Съюза. 

Въвеждането на безплатни безжични интернет услуги в най-изолираните области на Съюза изисква 

значително увеличение на този финансов пакет. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 63 
=== ITRE/5030 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 01 01 — Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите 

технологии 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 01 01 
1.1.31 

446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Резерви         

Общо  446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 86 
=== ITRE/5057 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 02 01 — Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 02 01 
1.1.31 

877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Резерви         

Общо  877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Обосновка: 

Целта на измененията е да се обхванат по-специално областите на изкуствения интелект и 

киберсигурността, които особено се нуждаят от допълнителни инвестиции и за които получените 
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през последната година предложения далеч надхвърлят предвидените средства. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 304 
=== ENVI/5405 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Резерви         

Общо  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 65 
=== ITRE/5033 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 03 01 — Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Резерви         

Общо  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 66 
=== ITRE/5034 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 03 02 — Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 03 02 
1.1.31 

53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Резерви         

Общо  53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 
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Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 522 
=== VERT/7684 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 03 03 — Насърчаване на сигурни европейски общества 

Забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 03 03 
1.1.31 

78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Резерви         

Общо  78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Забележки: 

След параграф: 

Дейностите ще включват сътрудничество, изграждане .......... програмите, включително мерки по 

предишни рамкови програми. 

Добавя се следният текст: 

Дейностите ще включват нови правила за „цифров договор“, които са лесно разбираеми за 

потребителите и за предприятията, разработване на ИТ система за оценка на „интелигентни 

стоки“ с цел да се задействат по-добре правата на потребителите и отговорността на 

производителя. Определянето на общ набор от стандартни правила за оценка на 

интелигентните стоки и техните договорни механизми би могло да бъде предимство за 

европейските МСП, които които искат да направят продуктите си удобни за потребителите, 

и по този начин да повиши доверието във и правната сигурност на цифровата икономика, в 

която все повече се използва интернет на нещата. За тази цел производителите могат да 

използват система за етикетиране, в която се обобщават съответните характеристики на 

интелигентните стоки, включително сигурността, като например криптирането и 

автоматичното актуализиране на софтуера. Разработването на такава система за 

етикетиране ще се осъществява от действащи лица от сектора, в партньорство с адвокати и 

експерти по защита на данните. Тя би допълнила механизма за сертифициране за ИТ 

сигурност, помагайки на потребителите да разграничат различни продукти и договорни 

характеристики на продуктите на пазара, сертифицирани или не. 

Обосновка: 

Това изменение взема предвид забележките на Комисията относно пилотния проект „Изследвания и 

разработка на система за оценка на ИТ сигурността за интелигентните стоки: към безопасен интернет 

на нещата за потребителите“ и изменя съответния бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 105 
=== ITRE/5162 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 09 04 77 20 — Пилотен проект — Изкуството и цифровата среда: разгръщане на 

творчеството в полза на промишлеността, регионите и обществото в Европа 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Резерви         

Общо  p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... проект, останали неизпълнени от 

предходни години. 

Добавя се следният текст: 

Способността на Европа да се конкурира на международния пазар ще зависи от капацитета ѝ 

да преобразува научните и технологичните знания в иновативни продукти и услуги. Нещо 

повече, привлекателността на Европа ще зависи много от начина, по който нейните региони 

успяват да създадат вдъхновяваща, мотивираща и ориентирана към бъдещето среда за своите 

граждани. Промените в обществото в резултат на цифровите технологии създават 

възможности за Европа, които биха могли да се използват пълноценно чрез полагането на 

съвместни усилия в областта на изкуствата и технологиите. В света на цифровите 

технологии Европа може да претендира за лидерска позиция по отношение на начина на 

живот и на онези елементи от цифровата революция, които зависят най-силно от 

творчеството, например „съдържанието“ в най-широкия смисъл на думата. Едно ангажирано 

партньорство между сектора на изкуствата и технологиите може да направи този стремеж 

реалност в най-различни области, като например социалното приобщаване, новите цифрови 

медии (добавена реалност, нови медии, например социални мрежи и др.), развитието на 

градските райони (интелигентни градове, „интернет на нещата“ и др.) или бъдещето на 

мобилността. 

Засиленото сътрудничество между изкуството и технологиите не само ще стимулира 

иновациите, което ще повиши конкурентоспособността на Европа, но и ще спомогне за 

разгръщането на творческия потенциал на европейското общество и европейските региони. В 

заключенията на множество председателства относно взаимодействието между културата и 

стопанските предприятия, европейските институции бяха призовани да предприемат 

действия за разширяване на сътрудничеството между изкуствата и технологиите с цел 

задълбочено проучване на възможностите, което да надхвърля традиционните граници на 

отделните сектори и дисциплини или разделението между културата и технологиите. 

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия реагира, като 

започна изпълнението на програмата „STARTS“ - Иновации в пресечната точка на науката, 

технологиите и изкуството. Това е много актуална мярка, която е насочена към насърчаване 

на иновациите в сферата на промишлеността, като изкуствата ще бъдат катализатор на 

неконвенционално мислене и проучвания. Европейската комисия стимулира иновациите, 

основани на такова сътрудничество, като подкрепя водещи проекти, подчертаващи 

решаващата роля на изкуството за справяне с предизвикателствата в рамките на цифровия 

единен пазар. 

Пилотният проект се основава на работата, извършена по предхождащите го проекти, и 

проучва как програмата може да се обобщи най-добре, така че нейните идеи да бъдат 

прехвърлени от чисто промишления контекст към други сектори, като например 

регионалното и градското развитие, където цифровите технологии също играят важна роля. 
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Той ще създаде съгласувана хоризонтална рамка за мислене, която да свързва изкуствата и 

технологиите в Европа, между различните сектори и дисциплини, както и в съответните 

дейности на европейските институции (включително рамкови програми, структурни фондове, 

образователни програми и др.). 

Пилотният проект ще създаде мрежа от ключови фигури от сферата на изкуствата 

(съответни институции и дейци на изкуството, използващи новите технологии), цифрови 

медии, които разчитат на изкуството за генериране на медийно съдържание, промишлени 

предприятия, които възприемат изкуството като средство за проучване на възможни 

приложения, както и региони и градове, които желаят да създадат инфраструктура за 

съвместна работа на дейци на изкуството и специалисти по новите технологии, като 

източник на бъдещо градско развитие. Той ще подкрепи творческото проучване на 

технологиите, по-специално подпомагайки необходимите технологии за организацията на 

творчески прояви и инсталации, и ще стимулира най-обещаващите идеи, като осигури начално 

финансиране за проекти за сътрудничество между изкуствата и технологиите. Той ще 

насърчава по-специално механизмите, които спомагат за претворяване на новите идеи, 

получени от това сътрудничество, в реални ползи за европейското общество и промишленост. 

Обосновка: 

Европейският съюз разчита много на своя капацитет за генериране на иновации. Продължаването на 

този пилотен проект позволява да се премине към следващия етап, да се мисли в по-глобален мащаб 

и да се сближат още повече творческите индустрии (сектор, в който ЕС е световен лидер) с точните 

науки и технологиите, като се преодолеят стереотипите, които разделят тези сектори и им пречат да 

реализират пълния си потенциал. Този пилотен проект цели да се базира на успеха на предходния 

проект и да доразвие този успех. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 162 
=== CULT/5910 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 04 77 24 — Пилотен проект – Цифрова европейска платформа за доставчици на 

качествено съдържание 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Резерви         

Общо  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Обосновка: 

Това е продължение на първия етап от 2019 г. Допълнителната сума от 390 000 EUR наред с вече 

поетите задължения в размер на 390 000 EUR гарантира успешното изпълнение на пилотния проект. 

Освен регулирането на съществуващите платформи е необходимо да намерим алтернативни бизнес 

модели за цифровия свят, 

за да бъдат защитени нашите основни права и граждански свободи, като в същото време бъдат 

засилени културното многообразие 

и нашите творчески индустрии. Европейска цифрова платформа, регулирана от интелигентно и силно 

законодателство на ЕС, е 
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новаторска инициатива за постигането на тези цели. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 160 
=== CULT/5908 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 04 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Резерви         

Общо      700 000 700 000 700 000 700 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Одит за спазването на основните права в системите за филтриране и 

моделиране на съдържание, основани на изкуствения интелект 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Появата на нови технологии и платформи, предназначени да споделят аудиовизуални и други 

видове съдържание, проправиха пътя за нови начини за разпространение и предоставяне на 

незаконно съдържание онлайн (напр. слово на омразата, терористично съдържание, нарушение 

на правата върху интелектуалната собственост). Това оказва влияние върху възможността на 

гражданите за достъп до знания, както и до получаване и разпространяване на информация 

онлайн. Широк набор от технологии за филтриране все по-често се използват на доброволна 

основа от дружествата и са предвидени в законодателството на ЕС, с цел управление на 

съдържанието. Тези технологии включват наред с друго и технологии за филтриране на 

съдържание и за машинно обучение с цел класифициране и обозначаване на съдържание. При все 

това ефективността и прецизността на тези технологии за филтриране, основани на 

изкуствения интелект, варират на различните нива. Много от тези методи като цяло не са 

напълно надеждни и водят до неверни положителни резултати, което застрашава основните 

права, включително правото на свободно изразяване на мнение и правото на неприкосновеност 

на личния живот. Освен това липсват данни за параметрите, при които се счита, че дадено 

съдържание е незаконно. Въпреки тези проблеми няколко инициативи на ЕС вече се стремят да 

подкрепят или да се позоват на използването на такива мерки, с цел премахване на вредно 

онлайн съдържание (Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, Директивата за 

авторското право в цифровия единен пазар, Предложението за регламент относно 

предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн). 

Пилотният проект има за цел да осигури повече прозрачност относно функционирането на 

тези инструменти и в същото време да увеличи тяхната прецизност чрез подлагането им на 

одит за спазване на основните права. 

Този пилотен проект ще включва следните стъпки: 

— извършване на преглед на различните системи за моделиране на съдържание; 

— установяване и анализиране на най-добрите практики по моделиране на съдържание; 

— разработване на рамка за одити на системите за моделиране на съдържание с оглед на 

правата на човека; 
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— провеждане на одити за спазването на основните права. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

С нарасналото използване на интернет и новите технологии за обмен на аудиовизуално и други 

видове съдържание стана възможно разпространението на незаконно съдържание онлайн. 

Дружествата са подложени на все по-голям натиск да използват автоматизирани технологии за 

справяне с голямото количество качено ново съдържание. Въпреки че опитът за създаване на 

здравословна онлайн екосистема е легитимен, тези усилия не следва да водят до ограничаване на 

основните права в онлайн средата. Този ПП има за цел да повиши прозрачността и прецизността на 

тези технологии. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 100 
=== ITRE/5157 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 04 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект - Европейско пространство за музейно сътрудничество  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

След предложението по програма „Хоризонт Европа“ се създава „Облак за културно 

наследство“. Този пилотен проект ще помогне да се подготви и улесни създаването на 

пространство за сътрудничество от 2021 г. нататък. Такава подготвителна фаза е 

необходима, тъй като пространството за сътрудничество ще бъде първото по рода си. 

Структурирането на мрежата и задачата на тази облачна услуга ще допринесат за успеха на 

проекта „Хоризонт Европа“. 

Пилотният проект ще подготви създаването на подходяща дигитална платформа и работни 

структури, които да предлагат решения на важните практически проблеми, характерни за 

сътрудничеството между музеи, по-специално на европейско ниво. 

Пилотната фаза ще насърчава обмена между музеите, ще подкрепя приоритетите и ще 

решава актуални проблеми. Освен това този процес ще бъде насочен към откриването на нови 

предизвикателства и потенциални области за по-нататъшно развитие на системата. 

Това пространство за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите ще 
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осигури достъп до културното наследство чрез нови технологии, ще насърчи и улесни 

предаването на ноу-хау и умения, ще осигури възможности за формирането на отделни 

работни групи и проектни структури и ще играе ролята на европейски културен партньор за 

услуги в облак с търговски цели. Пилотният проект може да спомогне за подготовката и да 

улесни създаването на пространство за сътрудничество от 2021 г. нататък, включително чрез 

оценка на въздействието и изграждане на мрежа от експерти и работни групи. 

Обосновка: 

След предложението по програма „Хоризонт Европа“ се създава „Облак за културно наследство“. 

Този пилотен проект ще помогне да се подготви и улесни създаването на пространство за 

сътрудничество от 2021 г. нататък. Такава подготвителна фаза е необходима, тъй като 

пространството за сътрудничество ще бъде първото по рода си. Структурирането на мрежата и 

задачата на тази облачна услуга ще допринесат за успеха на проекта „Хоризонт Европа“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 109 
=== ITRE/5175 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 04 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    400 000 250 000 400 000 250 000 

Резерви         

Общо      400 000 250 000 400 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на форум за цифрово образование за обсъждане на 

необходимостта от разработване на европейски насоки за разбиране на начина, по който 

цифровите технологии биха могли да повлияят върху интелектуалните способности на 

децата, особено в ранните етапи на тяхното образователно развитие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Създаването на цифров единен пазар се основава на разпространението на цифровите 

технологии и необходимостта от все повече свързаност, което поставя под въпрос 

настоящата система за обучение на децата в училищата и други заведения. 

Необходимо е по-добро проучване и обмен на опит, използван на равнище държави членки, за да 

се приемат общи подходи за справяне с нарастващата цифрова зависимост, която ще засегне 

хората, особено подрастващите. 

Проучванията и научните изследвания по този въпрос все още са много изолирани и една 

европейска мрежа може да бъде от полза за цялата общност на преподавателите, 

администраторите и учителите, които включват все повече цифрови технологии в 

образователните материали и училищната практика. 

Цифровото и интернет пристрастяване са тревожен страничен ефект на цифровизацията на 

нашата икономика и политиките на ЕС могат да бъдат сериозно подобрени чрез създаването 

на такъв европейски форум. 

Този форум за цифрово образование: 
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- може да се състои от експерти в областта на образованието и електронното здравеопазване 

от държавите членки; 

- следва да обсъжда насоки, основаващи се на данни, предоставени от членовете на форума (на 

равнище държава членка или на регионално/местно равнище, по целесъобразност) относно 

равнищата на цифрова зависимост и равнището на ИКТ, въведени в образованието/училищата 

(наличност и качество на училищното оборудване, интернет връзка, учебни материали и др.); 

- следва да ползва данните от държавите членки или данните на регионално/местно равнище в 

подхода си за определяне на евентуални насоки относно цифровата и интернет зависимост в 

училищата, включително данни относно цифровите технологии в образованието; 

- следва да се координира от Комисията. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В своите насоки Световната здравна организация обръща сериозно внимание на интернет и 

цифровата зависимост, като я разглежда като възможна патология, с която националните и 

европейските политики следва да се справят. Един подход на равнището на ЕС може да бъде от 

голяма полза за всички инициативи, които ще възникнат от действията по програмата „Цифрова 

Европа“ и които се предприемат на частно равнище, или които вече се прилагат само от отделни 

учебни заведения. Форумът, който ще бъде създаден, следва да бъде координиран от Комисията и да 

бъде отворен за цялата общност на съответните заинтересовани лица. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1017 
=== GUE//8151 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 11 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, работещи 

по програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 10 01 05 11Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, работещи по 

програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с длъжностните лица и 
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временно наетите лица, които заемат длъжности по одобреното щатно разписание на Съвместния 

изследователски център и работят по програмите за научни изследвания и иновации ¯ програма на 

Евратом, и по-специално: 

– преки действия, които включват научноизследователски дейности, научно-технически 

спомагателни дейности и дейности по подготвителни изследвания, провеждани в обектите на 

Съвместния изследователски център и в делегациите на Съюза, 

– непреки действия по програми, осъществени като част от дейностите, които Съвместният 

изследователски център извършва на конкурентни начала. 

Разходите за персонал включват основната заплата, надбавките, допълнителните обезщетения и 

вноските въз основа на законовите разпоредби, в това число разходите, свързани с постъпване на 

работа, смяна на местоработата и прекратяване на служебното правоотношение. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 11 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, работещи 

по програми за научни изследвания и иновации — програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1018 
=== GUE//8152 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 10 01 05 12 — Външен персонал, работещ по програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 10 01 05 12Външен персонал, работещ по програми за научни изследвания и иновации — 

програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с външния персонал, 

който заема длъжности, невключени в щатното разписание на Съвместния изследователски център, и 

работи по програмите за научни изследвания и иновации — програма на Евратом, т.е. договорно нает 

персонал, бенефициери на безвъзмездни средства, командировани национални експерти и гостуващи 

учени, включително външния персонал, който е назначен в делегациите на Съюза. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 12 — Външен персонал, работещ по програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 
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цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1019 
=== GUE//8153 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 13 — Други разходи за управление на програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 10 01 05 13Други разходи за управление на програми за научни изследвания и иновации — 

програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: 

– свързани с персонала разходи, невключени в позиции 10 01 05 11 и 10 01 05 12, в това число 

командировки, обучения, здравни и социални услуги, разходи за организиране на конкурси и 

събеседвания с кандидати, представителни разходи и др., 

– разходи във връзка с всички ресурси, използвани за провеждане на дейностите на Съвместния 

изследователски център (JRC). Това включва: 

– разходи, свързани с функционирането на дирекциите на JRC: редовна поддръжка на сградите, 

техническата инфраструктура и научното оборудване, енерго- и водоснабдяване и съответните 

съоръжения, отопление, охлаждане и вентилация, материали и оборудване за работните 

помещения, почистване на обектите, пътищата и сградите, управление на отпадъците и др., 

– разходи, свързани с административната помощ за дирекциите на JRC: обзавеждане, 

канцеларски материали, телекомуникации, документация и публикации, транспорт, различни 

пособия, обща застраховка и др., 

– разходи, свързани с безопасността и сигурността на обектите: здраве и безопасност на 

работното място, радиационна защита, противопожарна охрана и др., 

– разходи, свързани с информационните технологии: компютърни зали, хардуер и софтуер, 

мрежови услуги, информационни системи, услуги в помощ на потребителите и др., 

– еднократни разходи: тази позиция включва ремонтни, възстановителни и строителни работи в 

обектите на JRC. Тя е предназначена за покриване на разходи, например, за извънредна 

поддръжка, ремонт, приспособяване към нови стандарти и т.н. Чрез нея могат да се 

финансират и научноизследователски инфраструктури, които не са включени в позиция 10 01 

05 14. 

Целевите приходи, получени по позиция 6 6 0 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат до 

допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 
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Финансовия регламент. 

Очаква се съответната сума да възлезе на 1 042 000 EUR. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 13 — Други разходи за управление на програми за научни изследвания и иновации 

— програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1020 
=== GUE//8154 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 14 — Други разходи за нови важни инфраструктури за научни изследвания — 

програма на Евратом 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 
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Други разходи за нови важни инфраструктури за научни изследвания — програма на Евратом 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с всички ресурси за 

финансиране на проекти за важни инфраструктури за научни изследвания, и по-специално — 

строителство на нови сгради, цялостно обновяване на съществуващи сгради, закупуване на важно 

оборудване за техническата инфраструктура на обектите. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 01 05 14 — Други разходи за нови важни инфраструктури за научни изследвания — 

програма на Евратом 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 782 
=== S&D//7267 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 10 02 01 — Програма „Хоризонт 2020“ — определяна от потребителите научна и техническа 

подкрепа за политиките на ЕС 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 02 01 
1.1.31 

38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Резерви         

Общо  38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1021 
=== GUE//8155 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 10 03 01 — Дейности на Евратом в областта на преките изследвания 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Дейности на Евратом в областта на преките изследвания 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на научната и техническата подкрепа и 

научноизследователската дейност, извършвана от Съвместния изследователски център в изпълнение 

на програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия 

(2019—2020 г.). Преките действия по програмата на Евратом имат следните конкретни цели: 

– подобряване на ядрената безопасност, включително: безопасност на ядрените реактори и гориво, 

управление на отпадъците, включително окончателно геоложко погребване, както и разделяне и 

преобразуване; извеждане от експлоатация и аварийна готовност, 

– подобряване на ядрената сигурност, включително: ядрени гаранции, неразпространение на 

ядреното оръжие, борба с незаконния трафик и ядрена криминалистика, 

– осигуряване на високи научни постижения в ядрената област за целите на стандартизацията, 

– грижа за управлението на знанията, образованието и обучението, 

– подкрепа на политиката на Съюза в областта на ядрената безопасност и сигурност. 

Той покрива и дейностите, необходими за изпълнението на клаузите за контрол на безопасността по 

дял ІІ, глава 7 от Договора за Евратом и задълженията, произтичащи от Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие, и за изпълнението на програмата на Комисията в подкрепа 

на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). 

Бюджетният кредит покрива специфични разходи, свързани с научноизследователски и спомагателни 

дейности, в това число закупуване на научно-техническо оборудване, възлагане на научно-

технически услуги на външни подизпълнители, достъп до информация, закупуване на консумативи и 

др. Тук се включват и разходи за научна инфраструктура, извършени пряко за съответните проекти. 
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Това включва също разходи на външни ползватели на физическата научноизследователска 

инфраструктура на JRC с цел извършване на научни изследвания и експериментални разработки или 

за образование и обучение. 

Той покрива и всякакви разходи за научноизследователски спомагателни задачи по дейности по тази 

статия, възложени на JRC в рамките на участието му на конкурентни начала в подпомагането на 

политиките на Съюза и от името на външни организации. 

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи, записани в позиции 6 2 2 3 и 6 2 

2 6 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити. 

Очаква се съответната сума да възлезе на 1 000 000 EUR. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 503 
=== VERT/7631 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 10 03 01 — Дейности на Евратом в областта на преките изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 10 03 01 — Дейности на Евратом в областта на преките изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1022 
=== GUE//8156 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 03 50 01 — Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети страни (извън 

Европейското икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (2014—

2020 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 10 03 50 01Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети страни (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (2014—2020 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, съответстващи на приходи, които 

водят до отпускане на допълнителни бюджетни кредити за от трети страни или трети държави (извън 

Европейското икономическо пространство), участващи в програма на Евратом за периода 2014—

2020 г.  

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент всички приходи, записани в позиции 6 0 1 3 и 6 0 

3 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити.  

Очаква се съответната сума да възлезе на 5 466 000 EUR. 

Обосновка: 
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Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1023 
=== GUE//8157 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 03 50 02 — Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети страни (извън 

Европейското икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (преди 

2014 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 10 03 50 02Бюджетни кредити, начислени от вноски на трети страни (извън Европейското 

икономическо пространство) за научни изследвания и технологично развитие (преди 2014 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, съответстващи на приходи от трети 

страни или трети държави (извън Европейското икономическо пространство), участващи в 

програмата на Евратом, които приходи водят до отпускане на допълнителни бюджетни кредити за 

периода до 2014 г. 

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент приходите, вписани в позиции 6 0 1 3 и 6 0 3 1 от 

приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1024 
=== GUE//8158 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 10 03 51 — Приключване на Седмата рамкова програма — Евратом (2007—2013 г.) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Статия 10 03 51Приключване на Седмата рамкова програма — Евратом (2007—2013 г.) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения, 

останали за изпълнение от предходни години. 

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент приходите, вписани в позиции 6 2 2 3 и 6 2 2 6 от 

приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. 

Обосновка: 

Ядрената енергия не е устойчива, налице са все по-големи рискове от възникването на ядрени аварии 

във връзка с остаряването на съоръженията, глобалното затопляне води до рискове по отношение на 

капацитета за охлаждане на атомните централи, а въпросът за управлението на ядрените отпадъци 

продължава да бъде неразрешен. Освен това половината от държавите членки не използват или вече 

не използват ядрената енергия; не е нормално бюджетът на Съюза като цяло да бъде насочван към 

финансирането на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), която трябва да бъде закрита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 554 
=== I-D//7717 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 01 — Осъществяване и развитие на единния пазар на финансови услуги 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 01 
1.1.SPEC 

3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи във връзка с мерки, допринасящи за 

завършване на вътрешния пазар, за неговото функциониране и за развитието в областта на 

финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, и с мерки, 

допринасящи по-конкретно за: 

– по-голяма близост до гражданите и предприятията, включително развитието и укрепването на 

диалога с тях чрез мерки за повишаване на ефективността на функциониране на вътрешния пазар 

и за осигуряване на достъп на гражданите и предприятията до възможно най-широката гама права 
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и възможности, възникващи с отварянето и задълбочаването на вътрешния пазар без граници, и за 

упражняването на тези права и използването на тези възможности в пълна степен; също така чрез 

мерки за наблюдение и оценка на практическото упражняване на правата и използване на 

възможностите от гражданите и предприятията с оглед откриването и отстраняването на всякакви 

пречки, които биха попречили на пълноценното упражняване на тези права, 

– цялостен преглед на регламентите с оглед извършването на нужните промени и изготвянето на 

общ анализ на ефективността на мерките, предприети за стабилното функциониране на 

вътрешния пазар на финансови услуги и с оглед оценката на общото въздействие на вътрешния 

пазар върху предприятията и икономиката, включително закупуване на данни и достъп на отдели 

на Комисията до външни бази от данни, както и целеви дейности за подобряване разбирането на 

това как функционира вътрешният пазар и за възнаграждаване на активното участие в 

насърчаването на функционирането на вътрешния пазар, 

– гарантиране на завършването и управлението на вътрешния пазар, особено в областта на 

пенсиите, свободното движение на капитали и финансовите услуги, както и наблюдението на 

изпълнението на нормативната уредба от страна на държавите членки, 

– разширяване на стратегията за развитие на статистиката в секторите на финансовите услуги и на 

проектите за развитие на статистиката в сътрудничество с Евростат и Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

– укрепване и развитие на финансовите и капиталовите пазари и на финансовите услуги, 

предоставяни на предприятия и частни лица; адаптиране на пазарната рамка, особено по 

отношение на наблюдението и регулирането на дейностите на стопанските субекти и 

трансакциите, така че да се вземат предвид промените на глобално равнище и на равнището на 

Съюза, позициите на еврото и новите финансови инструменти, като се лансират нови инициативи, 

насочени към консолидиране, и да се осигури анализ на кумулативното въздействие от 

нормативната уредба, 

– подобряване на системите за плащане и на финансовите услуги за граждани във вътрешния пазар; 

намаляване на разходите и времето за такива трансакции, като се взема предвид мащабът на 

вътрешния пазар; развитие и укрепване на външните аспекти на директивите, които се прилагат 

към финансовите институции, взаимно признаване на финансовите инструменти в отношенията с 

трети държави, международни преговори, подпомагане на трети държави в създаването на 

пазарна икономика, 

– прилагане на множеството мерки, залегнали в Плана за действие относно дружественото право и 

корпоративното управление, който би могъл да доведе до проучвания на ред целеви теми с оглед 

изготвянето на нужните законопроекти, 

– активно участие в заседанията на международни асоциации/организации, например 

Международната асоциация на органите за застрахователен надзор (IAIS/AICA) и 

Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO); тук се включват също 

разходи, свързани с участието на Комисията като член на групата, 

– разработването на проучвания на въздействието и за оценка на различните аспекти на 

политиките, включени в тази глава, с цел създаване на нови мерки или преразглеждане на вече 

съществуващи мерки, свързани с тези политики, 

– създаването и поддръжка на информационни системи, пряко свързани с въвеждането и 

наблюдението на политиките, лансирани в рамките на вътрешния пазар на финансови услуги, 

– подпомагане на дейности, допринасящи за постигането на целите на политиката на Съюза 

посредством повишаване на сближаването и сътрудничеството в областта на надзора, а също и в 

областта на финансовата отчетност както в рамките на Съюза, така и извън него. 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за консултации, проучвания, обзори, 

оценки, срещи на експерти, информационни дейности, материали за повишаване на осведомеността и 
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за обучение, и публикации, пряко свързани с постигането на целите или мерките по тази статия, 

както и за всякакви други разходи за техническа и административна помощ. 

Към бюджетните кредити по тази статия трябва да се добавят и вноските на държавите от ЕАСТ 

съгласно Споразумението за Европейскoто икономическо пространство, и по-специално член 82 от 

него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, 

вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в 

съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент; те водят до заделянето 

на съответните бюджетни кредити и до усвояването им съгласно приложението „Европейско 

икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящия раздел, което е 

неделимо от общия бюджет. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно член 

58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 

1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 

отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 434 
=== ECON/6121 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 04 — Европейски банков орган (ЕБО) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Резерви         

Общо  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Обосновка: 

Измененият Регламент за създаване на европейските надзорни органи и регламентите относно 

финансовите пазари бяха приети през април 2019 г. Новите отговорности на ЕБО, като например 

предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, ще изискват, според оценки 

на ЕБО, приблизително 2 000 000 EUR за покриване на разходите за назначаване на общо 12 

служители на пълно работно време, което е минимумът за гарантиране на ефективно изпълнение на 

нововъзложените задачи. Понастоящем европейските надзорни органи разполагат общо с 2,2 

служители на пълно работно време, които се занимават пряко с въпросите за борбата с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма, като 1,8 от тях са в Европейския банков орган. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 555 
=== I-D//7718 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 04 — Европейски банков орган (ЕБО) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Резерви         

Общо  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Обосновка: 

Изглежда разумно да се изиска допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 804 
=== S&D//7289 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 04 — Европейски банков орган (ЕБО) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Резерви         

Общо  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Обосновка: 

Изменените регламенти за създаване на европейските надзорни органи и регламентите относно 

финансовите пазари бяха приети през април 2019 г. Новите отговорности на ЕБО, като например 

предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, ще изискват допълнителни 

ресурси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 435 
=== ECON/6126 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 05 — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 

(EIOPA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Резерви         

Общо  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Обосновка: 
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Бюджетните кредити за EIOPA трябва да бъдат увеличени с 10% във връзка с нововъзложените 

задачи и правомощията на Органа в областта на защитата на потребителите и вътрешните модели. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 556 
=== I-D//7719 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 05 — Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 

(EIOPA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Резерви         

Общо  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Обосновка: 

Изглежда разумно да се изиска допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 436 
=== ECON/6127 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 06 — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Резерви         

Общо  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Обосновка: 

Бюджетните кредити за ЕОЦКП следва да бъдат увеличени с 10% във връзка с нововъзложените 

задачи и правомощията на Органа в областта на инвестиционните посредници от трети държави, 

критичните бенчмаркове на ЕС, референтните показатели за трети държави и защитата на 

потребителите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 800 
=== S&D//7285 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 06 — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Резерви         

Общо  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Обосновка: 

Преразглеждането на структурата на европейските надзорни органи ще увеличи отговорностите на 

ESMA. По-специално ESMA координира националните действия в областта на финансовите 

технологии (FinTech) и насърчава устойчивото финансиране, включително при провеждането на 

стрес тестове на равнището на Съюза с цел установяване на това кои дейности биха могли да окажат 

отрицателно въздействие върху околната среда. Тези нови задачи ще изискват допълнителни 

ресурси, поради което се предлага увеличение на бюджетните кредити за ESMA с 5%. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 557 
=== I-D//7720 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 06 — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Резерви         

Общо  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Обосновка: 

Изглежда разумно да се изиска допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 102 
=== ITRE/5159 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 12 02 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект - Обсерватория за първоначално предлагане на монети (ППМ) на 
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Европейската комисия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Първоначалното предлагане на монети (ППМ) е новаторски източник на финансиране за 

стартиращите предприятия, което използва технологията на блок-веригата за 

разпространението на жетони, в замяна на книжни пари или криптовалути. Когато жетонът 

е създаден като гаранция (права във връзка с бъдещи парични потоци или собствен капитал), се 

прилагат съществуващите финансови регламенти. По-голямата част от тези жетони обаче 

не могат да бъдат определени като ценни книжа. Те са класифицирани като жетони за 

полезност. 

В случая на жетоните за полезност ППМ осигурява по-голяма гъвкавост на стартиращите 

предприятия. Тази гъвкавост води до създаването на широк диапазон от проекти, 

характеристики, възможности и технически измерения на ППМ. До известна степен това 

носи ползи, но правната сигурност е ограничена, а може и да липсва изцяло. В резултат на 

това има примери за перфектни проекти, които не могат да получат достъп до финансиране, 

а много иначе привидно отлични проекти се оказват измама. Във всеки случай липсата на 

правна сигурност и на ясни икономически и правни критерии води до нестабилност, което 

обаче не отразява непременно основните характеристики на проекта. 

Важно е да се извлекат ползите, които жетоните за полезност могат да осигурят за 

трансфера на технологии и финансирането на иновации, за намаляване на несигурността, 

изясняване на най-добрите практики и определяне на критерии за разграничаване на случаите 

на добро използване на средствата от тези на лошо управление. Това може да се постигне чрез 

създаването на обсерватория за ППМ под отговорността на Европейската комисия, с 

участието на съответните заинтересовани страни от пазара, регулаторните органи, 

органите за защита на потребителите, асоциациите и академичните среди, които ще се 

включат за проучване на таксономията, характеристиките, структурата на вторичния пазар, 

елементите на проспекта и най-добрите практики за ППМ, които не се считат за ценни 

книжа, както и проучването на някои гранични случаи за хибридни жетони. 

Това ще бъде целесъобразно, защото ще се осигури набор от критерии, увеличаващи защитата 

за инвеститорите, а за стартиращите предприятия ще се осигурят указания за това кои 

практики да изберат и кои да избягват. Освен това ще се предоставят насоки за прилагането 

на регулаторна рамка, позволяваща сближаване на регулаторните актове на държавите 

членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

ЕС трябва да намери иновативни финансови методи за насочване на финансиране към МСП и 

стартиращите предприятия и за ускоряване на трансфера на технологии. Първоначалното предлагане 

на монети има голям потенциал за финансиране на иновациите, но също така се сблъсква със 

сериозни регулаторни предизвикателства. Обсерваторията за ППМ ще бъде подходящ инструмент за 

картографиране на регулаторните актове на държавите членки относно жетоните за полезност, както 

и за анализ на тяхната таксономия, характеристики, източници на нестабилност и най-добри 

практики. Ще бъде създаден и набор от случаи, който ще бъде от полза за участниците на пазара. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 126 
=== IMCO/6361 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 02 01 — Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Резерви         

Общо  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Обосновка: 

„Митници 2020“ играе важна роля за улесняване на прилагането и развитието на митническата 

политика на Съюза. От съществено значение е да се увеличат бюджетните кредити, за да се осигури 

непрекъснатост на дейността и на работата на информационните системи, добро сътрудничество 

между митническите служители и по този начин – подобряване на разбирането и прилагането на 

митническото право. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 740 
=== S&D//7223 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 02 01 — Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Резерви         

Общо  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Обосновка: 

„Митници 2020“ играе важна роля за улесняване на прилагането и развитието на митническата 

политика на Съюза. От съществено значение е да се увеличат бюджетните кредити, за да се осигури 

непрекъснатост на дейността и на функционирането на информационните системи, добро 

сътрудничество между митническите служители и по този начин – подобряване на разбирането и 

прилагането на митническото право. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 432 
=== ECON/6118 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Обсерватория на ЕС за данъчните и финансовите престъпления 

— Изграждане на капацитет за подкрепа на изготвянето на политика на Съюза в областта на 

данъчното облагане 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Множеството разкрития за изпиране на пари, данъчни измами и избягване на данъци през 

последните няколко години разклатиха значително доверието на европейските граждани, 

предприятия и профсъюзи в надеждността и справедливостта на правилата на ЕС срещу 

изпирането на пари, данъчните измами и избягването на данъци. Когато 3 от всеки 4 граждани 

очакват от Европейския съюз да положи повече усилия във връзка с данъчното облагане, важно 

е да се гарантира, че обществените интереси и интересите на всички заинтересовани страни 

се вземат предвид при разработването на инициативи, насочени към укрепване на 

европейските правила срещу финансовите престъпления, отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци. 

Това подготвително действие има за цел създаването на специализирана и независима 

обсерватория по въпросите на данъчната и финансовата престъпност в ЕС, като основните ѝ 

функции ще бъдат: 

– създаване на публично достъпен регистър на данни за данъчните измами и избягването на 

данъци в ЕС и за въздействието на реформата на политиките в тези области; 

– разпространение на наличните данни по удобен за потребителите начин и информиране на 

широката общественост по въпросите за данъчната справедливост, включително някои 

свързани с това въпроси като правилата за борба с изпирането на пари, валидни за 

предприятията, отделните данъкоплатци и широката общественост; 

– обезпечаване на секретарски и управленски функции за бъдещ експертен форум с участието 

на множество заинтересовани страни (който ще бъде създаден); наред с другото, форумът 

ще бъде и консултативен орган, който ще отговаря за методическите насоки в областта на 

данъчното облагане и финансовите престъпления; 

– въз основа на работата на форума, представяне на доказателства и препоръки, свързани с 

борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и финансовите 

престъпления; 

– участие в изготвянето на политиките на Съюза в областта на данъчното облагане и 

финансовите престъпления с оглед предоставяне на лицата, определящи политиките, 

солиден и разнообразен експертен опит; 

– поддържане на връзки с различни международни организации и национални администрации 

по въпросите, свързани с политиката на ЕС в областта на данъчното облагане и борбата с 

изпирането на пари (законодателството за борбата с изпирането на пари е необходимо, за 

да се противодейства на отклонението от данъчно облагане). 

Предвид ролята на тази обсерватория, предлагаме ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ 
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на Европейската комисия да отговаря за реализацията на това подготвително действие, в 

тясно сътрудничество с други съответни генерални дирекции. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

От съществено значение е да има орган със специален мандат, който да следи процеса на вземане на 

решения в ЕС в областта на данъчното облагане и финансовите престъпления, да предоставя нова 

информация и да представлява позициите на субектите, които понастоящем не са включени в дебата. 

Настоящата липса на качествени данни, специфични за ЕС, и липсата на голяма част от 

заинтересованите страни, които понастоящем са ограничени до стопанския сектор, данъчните 

администрации (профсъюзите) или НПО, с тесен мандат за обсъждане на политиките на ЕС в 

областта на данъчното облагане (във връзка с околната среда, развитието или борбата с корупцията), 

налагат създаването на този орган. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 810 
=== S&D//7300 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Обсерватория на ЕС за данъчните и финансовите престъпления 

— Изграждане на капацитет за подкрепа на изготвянето на политика на Съюза в областта на 

данъчното облагане 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Множеството разкрития за изпиране на пари, данъчни измами и избягване на данъци през 

последните няколко години разклатиха значително доверието на европейските граждани, 

предприятия и профсъюзи в надеждността и справедливостта на правилата на ЕС срещу 

изпирането на пари, данъчните измами и избягването на данъци. Когато 3 от всеки 4 граждани 

очакват от Европейския съюз да положи повече усилия във връзка с данъчното облагане, важно 

е да се гарантира, че обществените интереси и интересите на всички заинтересовани страни 

се вземат предвид при разработването на инициативи, насочени към укрепване на 

европейските правила срещу финансовите престъпления, отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци. 

Това подготвително действие има за цел създаването на специализирана и независима 
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обсерватория по въпросите на данъчната и финансовата престъпност в ЕС, като основните ѝ 

функции ще бъдат: 

създаване на публично достъпен регистър на данни за данъчните измами и избягването на 

данъци в ЕС и за въздействието на реформата на политиките в тези области; 

разпространение на наличните данни по удобен за потребителите начин и информиране на 

широката общественост по въпросите за данъчната справедливост, включително някои 

свързани с това въпроси като правилата за борба с изпирането на пари, валидни за 

предприятията, отделните данъкоплатци и широката общественост; 

обезпечаване на секретарски и управленски функции за бъдещ експертен форум с участието на 

множество заинтересовани страни (който предстои да бъде създаден); наред с другото, 

форумът ще бъде и консултативен орган, който ще отговаря за методическите насоки в 

областта на данъчното облагане и финансовите престъпления; 

въз основа на работата на форума, представяне на доказателства и препоръки, свързани с 

борбата с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и финансовите 

престъпления; 

участие в изготвянето на политиките на Съюза в областта на данъчното облагане и 

финансовите престъпления с оглед предоставяне на лицата, определящи политиките, солиден 

и разнообразен експертен опит; 

поддържане на връзки с различни международни организации и национални администрации по 

въпросите, свързани с политиката на ЕС в областта на данъчното облагане и борбата с 

изпирането на пари (законодателството за борбата с изпирането на пари е необходимо, за да 

се противодейства на отклонението от данъчно облагане). 

Предвид ролята на тази обсерватория, предлагаме ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ 

на Европейската комисия да отговаря за реализацията на това подготвително действие, в 

тясно сътрудничество с други съответни генерални дирекции. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

От съществено значение е да има орган със специален мандат, който да следи процеса на вземане на 

решения в ЕС в областта на данъчното облагане и финансовите престъпления, да предоставя нова 

информация и да представлява позициите на субектите, които понастоящем не са включени в дебата. 

Настоящата липса на качествени данни, специфични за ЕС, и липсата на широка гама от 

заинтересовани страни – понастоящем ограничени до стопанския сектор, данъчните администрации 

(профсъюзите) или НПО, с тесен мандат за обсъждане на политиките на ЕС в областта на данъчното 

облагане (във връзка с околната среда, развитието или борбата с корупцията) – налагат създаването 

на този орган. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 527 
=== VERT/7692 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 172 

Добавя се: 14 03 77 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Проучване на възможностите за създаване на европейски регистър на 

активите в контекста на борбата с изпирането на пари и данъчните измами 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Както се вижда от последните медийни разследвания за данъчното облагане и изпирането на 

пари, като например „Досиетата от Панама“ и „Досиетата от рая“, използването на 

офшорни структури, като например дружества, тръстове, фондации и финансови 

инструменти, държани във или чрез други юрисдикции, позволява скриване на реалната 

собственост на богатството, както и на неговото местоположение, а може би дори и самото 

му съществуване. В краткосрочен и средносрочен план тази тайна позволява да се избегне 

данъчно облагане за това богатство, но освен това тя създава благоприятна почва за 

извършването на финансови престъпления като корупция, изпиране на пари, данъчни измами и 

избягване на данъци, както и финансиране на тероризма. В дългосрочен план тази тайна 

допринася за подклаждане на неравенството, тъй като приблизително 50% от богатството, 

скрито в офшорни зони (богатство, държано в офшорни зони и неоповестено пред органите), 

принадлежи на 0,01% от най-богатите хора в света. Следователно има вероятност 

офшорното богатство да стане основен фактор за увеличаване на неравенствата във връзка с 

богатството, ако то продължава да бъде облагано с малки данъци. 

В миналото бе постигнат известен напредък във връзка с разкриването на тази тайна, по-

специално на европейско равнище. Много държави членки имат поземлени регистри, те приеха 

Директивата за административното сътрудничество с цел автоматичен обмен на финансова 

информация между тях (включително и за банковите сметки) и с преразглеждането на 

Директивата за борба с изпирането на пари скоро всички те ще имат публични регистри на 

действителните собственици на дружества, както и регистри на действителните 

собственици на тръстове, които ще бъдат достъпни за лицата, имащи законен интерес да 

получат тази информация. 

Но все още в достъпа до важна информация има пропуски, които не позволяват да се облага по 

подходящ начин богатството в рамките на Европейския съюз и да се води борба с изпирането 

на пари. Прилагането на по-малко фрагментиран подход в 28-те държави членки би било от 

полза. Европейският съюз следва да разгледа възможностите и условията за създаване на 

европейски регистър, в който да се записват данни за собствеността върху определен вид 

активи, за да се осигурят необходимите връзки между съществуващите механизми за 

прозрачност, както и за да може да се добавя нова важна информация, която е необходима за 

борбата с отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари. 

С този пилотен проект бихме желали Комисията да проучи начините за по-добро свързване и 

събиране на пълна информация за действителните собственици (напр. регистри на земя, 

дружества, тръстове и фондации и централни депозитари на собственост върху ценни книжа) 

и да анализира областите, в които трябва да се работи допълнително (проектиране, обхват, 

ограничения на капацитета и др.) за създаването на такъв регистър на ЕС. Комисията следва 

да обърне специално внимание на обхвата във връзка с някои други активи, които биха могли да 

бъдат включени в този регистър (например биткойни, произведения на изкуството, злато, 
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недвижимо имущество), както и на изискванията относно информационните технологии, и да 

вземе предвид въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот. 

Чрез картографиране на съществуващата информация (в публична и непублична форма) и 

обмена на опит с експерти в съответната област (данъчно облагане, корупция, изпиране на 

пари, финансови пазари, информационни технологии и правни експерти), този пилотен проект 

цели да даде препоръки за евентуалното създаване на регистър на активите, което в бъдеще би 

могло да се превъплъти в политически действия, ако са изпълнени съответните технически и 

политически условия. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Използването на офшорни структури позволява да се укрие не само действителната собственост 

върху богатството, но и неговото местоположение, а може би и самото му съществуване, като по този 

начин се подкопават усилията на Европейския съюз за борба с данъчните измами и изпирането на 

пари. Все още има пропуски по отношение на достъпа до наличната информация и получаването на 

нова необходима информация. Наличието на централизирана обща система, позволяваща на всички 

държави — членки на ЕС да разполагат с ключова информация за собствеността върху активите, би 

било от огромна помощ за правоприлагащите органи и създателите на политики в тези области. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 525 
=== VERT/7690 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Резерви         

Общо      300 000 150 000 300 000 150 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Анализиране на последиците от общата собственост на 

институционалните инвеститори 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Понастоящем се забелязва масово прехвърляне на средства от активно управлявани фондове 

към индексни фондове, които могат да бъдат наблюдавани пасивно. Съществуват множество 

причини за това ново развитие. Първо, частните пенсионни схеми стават все по-важни и 

инвеститорите търсят продукти с ниски разходи, каквито се предлагат от пасивно 

управляваните фондове с цел максимизиране на техните печалби. Второ, ДПФИ II влезе в сила 

и въвежда по-строги изисквания за управлението, отчетността и прозрачността, които 
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големите инвестиционни посредници могат по-лесно да изпълнят. 

Тъй като секторът на индексните фондове е силно концентриран в рамките на три големи 

инвестиционни дружества, намиращи се извън Съюза, бързото развитие на индексните 

фондове води до концентрация на собствеността в европейски дружества, чиито ценни книжа 

са допуснати до борсова търговия. Освен това преминаването към пасивно управлявани 

индексни фондове увеличава пазарната мощ на малката група от практически непроучени 

доставчици на индекси, които определят критериите за включване на дружества в ключови 

референтни показатели. Това положение поражда загриженост най-вече във връзка с 

корпоративното управление на европейските предприятия, по-специално по отношение на 

съвместното управление, дългосрочните инвестиции и избора на местоположение. Освен това 

„общата собственост“ предизвиква загриженост във връзка с конкуренцията. Наред с това, 

текущият процес на концентрация в сектора за управление на активи може да има 

потенциално неблагоприятни последици за финансовата стабилност в Съюза. 

Този пилотен проект има за цел да се извърши първи анализ на последиците от общата 

собственост на институционалните инвеститори в европейските дружества, чиито ценни 

книжа са допуснати до борсова търговия. Анализът ще бъде в три направления, като съчетава 

(1) първата наистина цялостна емпирична карта на общата собственост в държавите — 

членки на ЕС с (2) анализ на начина на гласуване на големите индексни инвестиционни 

посредници в европейските предприятия, (3) интервюта на експерти с участници на пазара и 

ръководители на предприятия относно влиянието на индексните инвестиционни посредници и 

доставчиците на индекси и (4) въздействието върху корпоративното управление, 

конкуренцията и финансовата стабилност в Съюза. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Понастоящем може да се наблюдава концентрация на собствеността в рамките на европейски 

корпорации, регистрирани за борсова търговия, в резултат на увеличаването на пасивно 

управляваните индексни фондове. Този пилотен проект има за цел извършването на първи анализ на 

последиците от общата собственост на институционалните инвеститори, по-специално във връзка с 

корпоративното управление в Съюза. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 437 
=== ECON/6129 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 05 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 05 
1.1.PPPA 

    200 000 170 000 200 000 170 000 

Резерви         

Общо      200 000 170 000 200 000 170 000 

Бюджетен ред: 
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Пилотен проект – Мониторинг на размера на богатството, скрито от физически лица в 

офшорни финансови центрове, и на въздействието на най-новите международно договорени 

стандарти за данъчна прозрачност върху борбата с отклонението от данъчно облагане 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

С първоначален срок за изпълнение от две години (2019—2020 г.), този пилотен проект допълва 

текущите изследвания, провеждани от Европейската комисия. За да може да се направи по-

добра оценка на въздействието на новите международни и европейски стандарти за 

автоматичен обмен на информация върху размера на богатството, скрито от физически лица 

в офшорни финансови центрове, е важно това проучване да бъде подновено за още една година. 

Това ще помогне да се разберат възможните промени и да се сравнят географските и 

статистическите данни, за да се определят тенденциите за борбата с отклонението от 

данъчно облагане в Съюза. 

Бюджетните кредити за плащания (170 000 EUR) включват дължимите плащания за 2018 г. 

(70 000 EUR) и половината от предложените бюджетни кредити за поети задължения за 2019 

г. (100 000 EUR). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Наскоро бяха договорени и приложени нови данъчни стандарти за увеличаване на автоматичния 

обмен на данъчна информация между данъчните органи с цел борба с отклонението от данъчно 

облагане. Този пилотен проект има за цел да измери до каква степен тези мерки са ефективни за 

ограничаване на международното отклонение от данъчно облагане, при положение че укриващите 

данъци лица биха могли да открият нови „вратички“ или да пренасочат богатството си към 

юрисдикции, които не се придържат толкова стриктно към изискванията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1007 
=== GUE//8134 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Резерви         

Общо  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Еразъм+“ е най-високо оценяваната европейска програма, но тя разполага с ограничен 
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бюджет, дори в сравнение с огромното търсене на студентска мобилност в цяла Европа. Счита се, че 

бюджетът на тази конкретна програма следва да бъде утроен. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 173 
=== CULT/5933 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Резерви         

Общо  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за „Еразъм +“ — Образование и обучение. С 

изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на 

действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 729 
=== S&D//7212 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Резерви         

Общо  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за „Еразъм +“ — Образование и обучение. С 

изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на 

действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 895 
=== EPP//7024 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Резерви         

Общо  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Еразъм+“ е от основно значение за постигане на ключовите цели на политиката на ЕС в 

областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Тя представлява стратегическа 

инвестиция в хората като фактор от критично значение за растежа и просперитета. Тази програма се 

характеризира с много висока степен на изпълнение, която гарантира ефективно използване на 

допълнителните бюджетни кредити в бюджета за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 506 
=== VERT/7650 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Резерви         

Общо  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Обосновка: 

„Еразъм +“ е една от най-известните програми на ЕС, с изключително висока добавена стойност. 

Инвестициите в бъдещото поколение и в културата, обмена и програмите в областта на спорта са от 

ключово значение за развитието на връзки между гражданите на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 896 
=== EPP//7025 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 1.1.5 187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви         

Общо  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Еразъм+“ е от основно значение за постигане на ключовите цели на политиката на ЕС в 

областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Тя представлява стратегическа 

инвестиция в хората като фактор от критично значение за растежа и просперитета. Тази програма се 

характеризира с много висока степен на изпълнение, която гарантира ефективно използване на 

допълнителните бюджетни кредити в бюджета за 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 174 
=== CULT/5934 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Резерви         

Общо  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за „Еразъм +“— Младеж. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на действията и за 

справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 730 
=== S&D//7213 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Резерви         

Общо  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 
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да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за „Еразъм +“— Младеж. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на действията и 

справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 507 
=== VERT/7651 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Резерви         

Общо  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Обосновка: 

„Еразъм +“ е една от най-известните програми на ЕС, с изключително висока добавена стойност. 

Инвестициите в бъдещото поколение и в културата, обмена и програмите в областта на спорта са от 

ключово значение за развитието на връзки между гражданите на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 563 
=== I-D//7726 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 02 — Насърчаване на високите постижения в преподаването и 

научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан 

Моне“ по целия свят 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Резерви         

Общо  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Обосновка: 

Това е предимно пропаганда за Европейския съюз. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 175 
=== CULT/5936 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 15 02 02 — Насърчаване на високите постижения в преподаването и 

научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан 

Моне“ по целия свят 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Резерви         

Общо  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за дейностите „Жан Моне“. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на действията и 

справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 731 
=== S&D//7214 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 02 — Насърчаване на високите постижения в преподаването и 

научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан 

Моне“ по целия свят 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Резерви         

Общо  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Обосновка: 

За да се създадат условия за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени средствата по бюджетния ред за дейностите „Жан Моне“. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на действията и 

справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 508 
=== VERT/7652 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 02 — Насърчаване на високите постижения в преподаването и 

научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейностите „Жан 

Моне“ по целия свят 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Резерви         

Общо  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Обосновка: 

„Еразъм +“ е една от най-известните програми на ЕС, с изключително висока добавена стойност. 

Инвестициите в бъдещото поколение и в културата, обмена и програмите в областта на спорта са от 

ключово значение за развитието на връзки между гражданите на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 180 
=== CULT/5951 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 03 — Развиване на европейското измерение в спорта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Резерви         

Общо  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства по бюджетния ред за „Еразъм +“. В изменението се 

предлага увеличение с 10% на бюджетния ред за засилване на действията и за справяне с ниския 

процент на успешните кандидатури. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 732 
=== S&D//7215 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 03 — Развиване на европейското измерение в спорта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Резерви         

Общо  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства по бюджетния ред за „Еразъм +“– Спорт. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел засилване на действията и 

справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 509 
=== VERT/7654 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 03 — Развиване на европейското измерение в спорта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Резерви         

Общо  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Обосновка: 

„Еразъм +“ е една от най-известните програми на ЕС, с изключително висока добавена стойност. 

Инвестициите в бъдещото поколение и в културата, обмена и програмите в областта на спорта са от 

ключово значение за развитието на връзки между гражданите на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 194 
=== CULT/5979 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 10 
1.1.OTH 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Специални ежегодни събития — европейски младежки олимпийски фестивали 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Европейският младежки олимпийски фестивал (ЕМОФ) е най-голямото европейско спортно 

събитие с участието на млади спортисти на възраст от 14 до 18 години от различни спортни 

дисциплини. Зимните и летните издания се провеждат на всеки две години и се организират 

от европейските олимпийски комитети под патронажа на Международния олимпийски 

комитет (МОК). Петдесет национални олимпийски комитета от Европа, включително от 

всички държави от ЕС, участват със свои делегации в тези едноседмични фестивали и честват 

европейската младеж, култура и спорт. Освен официалните членове на екипите в игрите 

участват и над 2000 доброволци, което осигурява успеха на тези прояви. След като са изпитали 

първото усещане от участие в голямо спортно съревнование в различни спортни дисциплини в 

рамките на ЕМОФ, много млади атлети започват да тренират за участие в състезанията на 

Олимпийските игри. И все пак ЕМОФ е нещо много повече от спортно състезание. 

Фестивалът помага за развитието на бъдещето на Европа — нейните млади хора, като им 
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предава ценностите и идеалите, залегнали в Олимпийската харта, както и чрез възпитаване и 

мотивиране на младите хора да спортуват и да възприемат здравословен начин на живот. 

Приблизително 3600 младежи и длъжностни лица участват в летните фестивали, а около 

1600 участват в зимното издание. Европейският младежки олимпийски зимен фестивал през 

2021 г. ще се проведе във Вуокати, Финландия, от 6 до 13 февруари 2021 г., а младите 

спортисти ще се състезават в девет спортни дисциплини: ски алпийски дисциплини, биатлон, 

ски бягане, фигурно пързаляне, хокей на лед, северна комбинация, бързо пързаляне с кънки, ски 

скокове и сноуборд. Летният ЕМОФ през 2021 г. ще се проведе в Банска Бистрица, Словакия, от 

24 юли до 1 август 2021 г. с десет спортни дисциплини в програмата: художествена 

гимнастика, лека атлетика, баскетбол, колоездене, хандбал, джудо, плуване, тенис, триатлон 

и волейбол. 

Обосновка: 

Предвижда се разпределената сума да допринесе за организацията на фестивалите, за съчетаването 

на двете събития по отношение на техните образователни, културни и социални аспекти и за 

максимално увеличаване на въздействието им върху масовия спорт. Подкрепата от ЕС ще спомогне 

за засилено насърчаване на европейското измерение на спорта, на ценностите на ЕС и на 

олимпийските ценности, по-специално чрез придружаващи културни и образователни дейности, 

които ще обединят млади спортисти, длъжностни лица, доброволци и привърженици на спорта от 

цяла Европа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 906 
=== EPP//7036 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 77 20 — Подготвително действие — DiscoverEU: безплатна абонаментна карта за 

пътуване за европейски граждани при навършване на 18-годишна възраст 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Съответно програми като Еразъм+ не трябва да бъдат засегнати от подготвителното действие. 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поетите задължения, останали за изпълнение 

от предходни години по линия на подготвителното действие. 

Текстът се изменя, както следва: 

Това подготвително действие ще послужи като последващо спрямо първия опит, осъществен през 

2018 г., като изпитване с оглед напреди създаването на пълноценна програма за предоставяне на 

безплатна абонаментна карта за пътуване на всеки европейски граждани при навършване на 18-

годишна възраст. Целта е не само да им се осигури възможност да проучват културното 

многообразие на Европа, но също така и преди всичко – да се установят по-добри контакти 

между млади хора с европейскаустанови по-добра връзка на младите хора с европейската 
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идентичност и да се повиши осведомеността за основните ценности на Съюза. 

Поради ниска покупателна способност, културни препятствия и липсаталипса на приобщаващи и 

целенасочени проекти значителна част от съвсем младите европейски граждани не са пътували 

никога или са пътували рядко в рамките на Европа. Това е особено вярно за някои региони на Европа 

и за семействата с ниски доходи. Въпреки че съществуват програми за обмен в областта на 

образованието, от които се възползваха много европейски граждани, ЕССъюза все още не е успял да 

създаде лесен и приобщаващ механизъм, който да дава възможност на всеки европейски гражданин, 

независимо от неговия социален произход или образование, да пътува, което ще спомогне за 

изграждането на европейска идентичност, за запознаване с един устойчив и чист вид транспорт и за 

установяване на връзки с други култури. 

Европейският парламент многократно приветства инициативата „DiscoverEU“ и 

подчертава,подчерта, че ако е с приобщаващ характер от социална и географска гледна точка и ако е 

винаги обвързана с образователни и културни цели, тя би могла да предложи на по-младите 

поколения възможност да се възползват от свободата на движение и да пътуват по екологосъобразен 

начин. 

Първите стъпки отв рамките на първоначалния проект бяха направени през 2018 г. и вече осигуриха 

възможност да се проучат условиятаусловията, които са необходими за постигане на успех от 

оперативна гледна точка. Този първи опит би могъл да бъде доусъвършенстван, за да се гарантира, че 

по-младите хора могат да се възползват от проекта, и за да се отстранят недостатъците 

отнедостатъците, установени през първата година от неговото изпълнение, като се изпълнят 

основнитепосочените по-долу основни изисквания и основните цели, сред които изброените по-

долу.основни цели. 

ПринципниОсновни изисквания: 

Европейската комисияКомисията трябва да се възползва от опита от първата година на изпълнение 

на подготвителното действие; подготвителното действие трябва обаче да се разглежда като уникално 

и независимо действие,независимо, по-специално с оглед на насочването към млади хора, които 

понастоящем не са обхванати от нито една европейска програма.програма на Съюза. 

След параграф: 

Точки на действие: 

Текстът се изменя, както следва: 

– установяване напрез 2019 г. ще бъде избран изпълнител, който ще отговаря за организирането и 

провеждането на пътуванията на участниците и който ще поддържа контакт и привличане за 

участие на съответните заинтересовани лица във връзка сс европейски железопътни 

предприятия с цел адаптиране на формата на продукта, който ще бъде предлаган на младите хора 

при навършване на 18-годишна възраст;хора, навършващи 18 години, включително ще води 

преговори относно ценообразуването, за да бъде определен окончателният брой на 

потребителите, които могат да извлекат полза от подготвителното действие, 

– определяне на броя на младите хора, на които можеби могло да се предостави карта;даде 

карта, 

– закупуване на карти;картите на предоговорената с Eurail цена, 

– предоставяне на картите на бенефициентите;предаване на картите на бенефициентите, 

– определяне на това какво точно трябва да включва картата DiscoverEU, за да съответства на 

моделите на пътуване на младите хора (срок(продължителност, срок на валидност, изисквания 

относно сезона на пътуване, времеви и бюджетни ограничения, свързани с времето и 

бюджетните възможности, коефициенти на натоварване);натоварване), 

– подобряване на системата, за да могатпостигане на по-лесна за използване от 18-годишните да 
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получат карти;система за кандидатстване за картите, 

– подобряване на процеса на подбор на потребителите, които ще могат даползвателите, които 

ще се възползват от подготвителното действие, включително чрез определяне на критерии, 

които,които ще дават възможност, наред с другото, ще дават възможност да бъдат обхванати 

всички държави членки, включително петте държави членки,петте, които понастоящем не са 

обхванати от мрежата Interrail (Естония,Interrail, а именно Естония, Латвия, Литва, Малта, 

Кипър);Малта и Кипър, както и да се насочи по-добрепо-добро насочване на действието към 

млади хора, които не се възползват от друга европейска програма;програма, 

– оптимизиране на решението за предоставянесхемата с използване на ваучери във връзка с 

разпространениетоза предоставяне на картите и персонализирането на картите,за тяхната 

индивидуализация в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани лица;лица, 

– проучване, заедно със съответните заинтересовани лица, на механизмите за 

стимулираненасърчаване на конкретни маршрути за младите хора, така че те да придобият 

наистина опит, свързан с Европа (включване на по-малко(като те ще включват по-

слабо„популярни“дестинации);дестинации), 

– подобряване на меркитеусъвършенстване на усилията за популяризиране на програмата, с целза 

да се осигури нейната видимост,видимост с особен акцент върху обвързването на инициативата 

с кампания заотносно европейската идентичност и европейските ценности;ценности, 

– проучване на нови възможности за партньорство за оперативните аспекти на проекта с цел да се 

намалят разходите и да се достигнат възможно най-голям брой участници,  

– намиранеразработване на творчески и приобщаващи начини, чрез коитоприобщаващ начин за 

потребителите да споделят и да проследяват изживяното (фотоконкурс(например чрез 

фотоконкурс и изложба в Европейския парламент, публикации в социалните мрежи). 

Подготвителното действие следва да се осъществи презосъществява през 2019 и 2020 г. 

Обосновка: 

При условие че все още значителен брой млади европейски граждани са лишени от възможността да 

пътуват в Европа и да откриват богатството и разнообразието на континента, в момент на разрастващ 

се популизъм и разпространяване на невярна информация и с оглед на нарастващата необходимост 

от популяризиране сред младите поколения на използването на устойчив вид транспорт, 

подготвителното действие ще направи необходимите първи стъпки за създаването на цялостна 

програма, която е истинско отражение на една взаимосвързана и обединена Европа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 176 
=== CULT/5940 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 77 21 — Подготвително действие — Обмен и мобилност в спорта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 
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Съществува голямо търсене на мобилност с учебна цел, което не е покрито от раздела за спорта на 

програмата „Еразъм +“. Мобилността с учебна цел, която се разбира като „преместване на лицето в 

държава, различна от държавата на пребиваване, с цел следване, обучение или друг вид учене, 

включително стажове и неформално учене, или преподаване или участие в транснационална 

професионална развойна дейност“, би могло да бъде от полза за отделния човек, за организацията и 

за спорта като цяло. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 177 
=== CULT/5942 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 77 23 — Подготвително действие – Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади 

хора, изложени на риск от радикализация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Обосновка: 

В своята резолюция относно интегрирания подход към политиката в областта на спорта Парламентът 

признава значението на масовия спорт за предотвратяването на радикализацията и борбата с нея. 

Първоначален опит беше формиран в рамките на пилотния проект „Мониторинг и напътствия чрез 

спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация“. Въз основа на този пилотен проект следва 

да бъдат предвидени по-нататъшни структурни и интегрирани действия. Това би могло да доведе до 

интегриране на това действие в съществуващите програми, свързани с вътрешната сигурност или с 

гражданството. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 178 
=== CULT/5944 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 77 28 — Подготвително действие – Спортът като средство за интеграция и социално 

приобщаване на бежанците 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Обосновка: 

Спортните инициативи, имащи за цел интеграция на бежанците и насърчаване на социалното 

приобщаване, доказаха, че са ефективни инструменти в европейския контекст, както и в зоните на 

конфликт и съседните им държави. Въпреки това съществуващите програми, макар и отворени за 
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социално приобщаване, не предоставят достатъчна подкрепа на спортните организации, по-

специално що се отнася до изграждането на капацитет и възможността за работа с партньори извън 

ЕС, за да се допринесе ефикасно за интеграцията на бежанците чрез спорта. Тази практика може да 

бъде пригодена и насочена към ефективна ангажираност на бежанците, населението в приемащата 

държава и на общностите в конфликт. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 978 
=== GUE//8077 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 29 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Оползотворяване на потенциала на спорта в ЕС: картографиране на 

спортните и развлекателните съоръжения и на откритите пространства в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Политиката на ЕС в областта на спорта има за цел извличането на максимална икономическа 

полза от спорта. При все това съществува неизползван потенциал в сектора на спорта, който 

следва да бъде оползотворен. Науката сочи, че спортът и физическите упражнения могат да 

имат благоприятен ефект върху умственото и физическото здраве, както и положително 

въздействие върху обществото и икономиката. Дори когато са само зрители, пак се отбелязва 

спад на нивото на стрес при хората, като това е и метод на участие в социалния и културния 

живот. 

Наред с другото ЕС може да допринесе за постигането на определени цели в областта на 

спорта, които включват: 

— подобряване на мониторинга и прогнозирането на данните, свързани със спорта, с цел 

оказване на влияние върху социалната и икономическата политика; 

— определяне на икономическия потенциал на спорта и обмен на най-добри практики във 

връзка с мерките за финансиране; 

— подкрепа за законодателството в областта на антитръстовата политика, на контрола 

върху сливанията и на държавната помощ съгласно европейското право в областта на 

конкуренцията; 

— определяне на най-добрите възможности за публично и частно финансиране на спорта на 

местно равнище; 

— постигане на осведоменост за социалното и икономическото въздействие на свързаните със 

спорта медии и осигуряване на закрила на правата върху интелектуалната собственост. 

Сред тези цели е и повишаването на обществената осведоменост относно ползите от спорта. 

Действително съгласно работния план на Европейския съюз за спорта (2017 — 2010 г.), който е 

компасът за дейностите на Съюза в областта на спорта, третият приоритет е насочен по-
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специално към връзките между спорта и обществото. 

Освен това усилията за насърчаване на укрепваща здравето физическа активност бяха 

засилени и в контекста на Европейската седмица на спорта — инициатива на равнище ЕС, 

като статистическите данни показват, че в някои държави членки делът на спортуващите 

(поне веднъж седмично) остава под 40% от населението на възраст 15 или повече години. 

В препоръката на Съвета относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност 

в различните сектори се предлага поредица от показатели за отчитане на постиженията на 

държавите членки, но не се споменава нищо или почти нищо за свързване в мрежа на различни 

спортни клубове, нито за картографиране на съоръженията в цяла Европа. 

Най-накрая, в своята резолюция относно интегрирания подход към политиката в областта на 

спорта: добро управление, достъпност и почтеност, Европейският парламент подчертава, че 

държавите членки следва да осигурят градоустройствeно планиране и изграждане на спортни 

съоръжения, особено за уязвимите групи, като осигурят пълен и равен достъп до обществените 

спортни съоръжения, както и да насърчават създаването на нови спортни клубове. 

Следователно този пилотен проект ще има за цел: 

1. картографиране на обществените спортни съоръжения и обществените открити 

пространства на цифрова платформа; 

2. информиране на хората за наличието и достъпността на намиращите се в близост 

съоръжения за различни видове спорт; 

3. минимални изисквания, технически подробности, пригодност с оглед на възрастта, данни за 

безопасността и наличност на спортно оборудване; 

4. обединяване на материали и налични ресурси с цел обмен (продукти, обхванати от 

хармонизираната система); 

5. предоставяне на информация за възможностите за заетост и свободните работни места 

към съоръженията. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Достъпността на съоръженията за хора с увреждания включва освен изградената среда обмена на 

информация относно наличието на съоръжения и предоставяните от тях възможности. 

Недискриминацията при достъпа включва насърчаване на осведомеността за ползите от спорта и 

перспективата за получаването на такъв достъп без допълнителни или прекомерни разходи за 

гражданите. Това е добавената стойност на този пилотен проект за насърчаване на приобщаването, 

почтеността и достъпността в спорта чрез използването на нови технологии и иновации. 


