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Проектоизменение 576 
=== I-D//7739 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 10 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията 

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 

17 03 10 
3.0.DAG 

57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Резерви         

Общо  57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Обосновка: 

Не е ясна действителната добавена стойност от този център. 

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

Проектоизменение 809 
=== S&D//7294 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 03 12 01 — Вноска на Съюза в Европейската агенция по лекарствата (EMA) 

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 

17 03 12 01 
3.0.DAG 

32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Резерви         

Общо  32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Обосновка: 

Регламент (ЕС) 2019/6 относно ветеринарните лекарствени продукти влезе в сила на 28 януари 2019 

г. Той възлага допълнителни задачи на Европейската агенция по лекарствата (EMA). ЕМА следва да 

разполага с достатъчно човешки и финансови ресурси през 2020 г., за да се подготви за изпълнението 

на тези нови задачи. 

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

Проектоизменение 142 
=== FEMM/6205 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

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

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Обсерватория за здравето на майките, новородените и децата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основната цел на Европейската обсерватория за здравето на майките, новородените и децата 

е да насърчава зачитането на правата на жените по време на бременност и раждане, както и 

правата на децата. 

Обсерваторията ще играе ключова роля за поощряване на изпълнението на целите на ООН за 

устойчиво развитие от страна на държавите членки. 

Множество взаимосвързани и интегрирани фактори оказват влияние върху здравето на 

майките, новородените и децата. Следователно обсерваторията ще работи в различни 

области, като например грижите преди, след и по време на раждане (включително наблюдение 

за акушерско насилие), грижи за новородените, хранене на бебетата и децата, ваксинация, 

физическа активност и излагане на екрани през детството. 

Европейската обсерватория за здравето на майките, новородените и децата ще подкрепя и 

насърчава не само разработването на политики за обществено здраве, основани на 

доказателства, чрез стриктен и пълен анализ на динамиките на здравните системи, на 

нормите и политиките на държавите членки, но също така и съответствието на 

практиките и политиките на всяка държава членка с препоръките на Световната здравна 

организация, по-специално по отношение на грижите преди, след и по време на раждане, 

храненето на бебетата и децата, както и физическата активност и заседналия начин на 

живот при децата. 

Освен това обсерваторията ще насърчава проучвания в гореспоменатите области; тя ще 

насърчава публичния дебат, организирането на срещи на високо равнище и обмена на добри 

практики между законодатели, изследователи и специалисти от различни държави членки. 

Обсерваторията ще си сътрудничи пряко със законодатели и експерти и ще работи в 

сътрудничество с изследователски центрове, правителства и местни, регионални, национални 

и международни организации. 

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: 

Най-бедните жени имат по-ограничен достъп до грижи преди, след и по време на раждане, което 

разкрива ситуация на двойна дискриминация и неравенство: както между жените, така и между 

децата. 

Освен това разбиранията, очакванията и опитът на жените във връзка с дискриминацията в контекста 

на здравното обслужване могат да окажат неблагоприятно влияние върху грижите за майките, с 

последствия за техните деца, и дори могат да засегнат цели поколения. 
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Подобряването на здравето и благополучието на децата е от ключово значение за постигането на 

ЦУР на ООН. 

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

Проектоизменение 1058 
=== GUE//8214 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 30 
3.0.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 — Достъп до иновативни лекарства 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект има за цел: 

1. да определи положението в различните държави членки по отношение на достъпа до 

иновативни лекарства; 

2. да насърчи диалога между различните заинтересовани страни чрез създаването на 

мултидисциплинарни групи за анализ на различните положения и потребности на равнището 

на отделните държави членки; 

3. да предложи насоки на равнище ЕС с цел улесняване на бързия достъп на пациентите до 

безопасни и иновативни лекарства на достъпни цени, намалявайки съществуващото 

неравенство по отношение на достъпа; 

4. да установи сфери, в които може да се подобри сътрудничеството в областта на 

научноизследователската и развойната дейност на европейско равнище. 

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: 

Пациентите в различните държави членки са изправени пред значителни неравенства по отношение 

на достъпа до определени видове лечение, и особено до иновативни лекарства. Това положение е 

утежнено от ограниченията, които са в сила в редица държави членки по отношение на 

възстановяването на разходите за лекарствата. Този пилотен проект има за цел да проучи реалната 

ситуация и да допринесе за предлагането на политики във връзка с достъпа до лекарства. При 

изготвянето на проекта трябва да бъде взет предвид призивът за действие в заключенията на Съвета 

от 17 юни 2016 г. относно укрепването на баланса във фармацевтичната система в ЕС и неговите 

държави членки. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1059 
=== GUE//8215 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 30 
3.0.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 — Здравна грамотност за всички 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Той следва да подпомогне гражданите да придобият познания и да възприемат нагласи и 

ценности, които да им помогнат да правят съзнателен избор и да вземат подходящи решения 

за своето здраве и за своето физическо, социално и психическо благосъстояние, както и за 

здравето на хората около тях. По тази причина следва да се разработят насоки и 

инструменти за подкрепа за здравното възпитание в различен контекст, като в училище, на 

работното място и в общностни организации, наред с другото, като те следва да бъдат 

изготвени от образователни, професионални и благотворителни организации, подкрепящи 

децата, младежите и възрастните хора. 

Следва да се разработят насоки, за да се подпомогне определянето на политиките за здравно 

възпитание и да се гарантира, че те са адаптирани към насоките на Световната здравна 

организация (СЗО) и Съвета на Европа в областта на здравното възпитание и са в 

съответствие с тях. 

Друга цел на този пилотен проект ще бъде подкрепата за програми, които допринасят за: 

популяризиране на нагласи и ценности, които подкрепят здравословно поведение, 

оценяване на начини на поведение, които водят до здравословен начин на живот, 

постигане на всеобщ достъп до здравно възпитание, 

предоставяне на качествено здравно възпитание. 

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: 

Здравното възпитание следва да представлява целенасочен процес, използващ стратегии за 

подпомагане на хората и общностите да възприемат дадено поведение или да изменят поведението 

си, така че да се подобри здравословното им състояние. През 1984 г. Регионалният комитет на СЗО за 

Европа одобри регионалните цели на програма „Здраве за всички“, която следва да служи като 
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основа за здравните политики на държавите членки. 

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

Проектоизменение 995 
=== GUE//8116 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 30 
3.0.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 – Първична партньорска превенция на употребата на наркотици и на 

болестите, предавани по полов път 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

През последните години диверсификацията във връзка с употребата на наркотици (с 

нарастваща употреба на кокаин или на синтетични продукти) усложни допълнително един 

проблем, който преди това европейските държави бяха на път да разрешат. Тази сложност е 

резултат и от съкращаването на инвестициите за мерки за борба с употребата на наркотици, 

което намали капацитета на институциите да се адаптират към новите вещества и форми 

на употреба и улесни достъпа до съответните вещества (напр. чрез закупуване онлайн). Това 

доведе до нарастване на употребата и съответното засилено въздействие върху общественото 

здраве, особено сред младите хора. 

В същото време се отчита относително нарастване на полово предаваните болести (ППБ), 

също сред младите хора. 

Горепосочените данни оправдават увеличаването на инвестициите за лекарства и мерки за 

превенция на ППБ с изпитани и доказани методи, като първична превенция между 

партньорите. 

Този метод способства прилагането на пряк емпатичен подход, като се използва език, който е 

лесно разбираем от целевата група. В комуникацията с младите хора това е особено 

ефективно, тъй като по този начин по-лесно се обсъждат някои много лични въпроси (както е 

в случая с този пилотен проект), при които съобразеният с особеностите на поколенията 

подход ще улесни комуникацията. 

Този пилотен проект ще спомогне за създаването на набор от инструменти с научна 

информация за наркотиците и ППБ (координиран от Европейския център за профилактика и 

контрол върху заболяванията и Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании) и за изготвянето на проучвания по конкретни случаи (най-малко по държави 

членки) с участието на национални агенции, общини, училища и младежки 

организации. Работата по този пилотен проект следва да доведе до мерки, които дават 

възможност на държавите членки да изготвят национални програми за първична партньорска 

превенция по отношение на употребата на наркотици и полово предаваните болести. 

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: 

Нарастващата употреба на наркотици и широкото разпространение на полово предаваните болести, 

особено сред младите хора, което е резултат от съкращаването на инвестициите за политиките в 

областта на общественото здраве, и по-конкретно в тези специфични области, изискват активен 

отговор. Първичната превенция чрез действия на партньорите вече се доказа като ефективен и 

ефикасен начин за разрешаването на тези и на други въпроси. Ето защо е необходимо да се постави 

по-силен акцент върху този подход. 

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

Проектоизменение 107 
=== ITRE/5171 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 30 
3.0.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 — Разработване на изкуствен интелект за диагностика и лечение 

педиатрични онкологични заболявания 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Педиатричните онкологични заболявания са група различни редки заболявания, които 

поотделно представляват животозастрашаващо заболяване, а като цяло сериозен проблем на 

общественото здраве. В Европа всяка година се регистрират 35 000 нови случая и над 6 000 деца 

и млади хора умират от педиатрични онкологични заболявания, което ги прави водещата 

причина за смърт от заболявания при децата и подрастващите. Освен това в Европа броят на 

преживелите онкологично заболяване като деца надхвърля 300 000 и се очаква да достигне 

почти половин милион до 2020 г. Две трети от преживелите живеят с дълготрайни 

странични ефекти, свързани с лечението, които могат да бъдат тежки и да оказват 

въздействие върху ежедневието на половината от засегнатите лица. 

Ефективното прилагане на технологиите за машинно самообучение и изкуствен интелект 

може да реши много обществени предизвикателства, включително да предложи по-добри 

начини за диагностика и лечение. Интегрираните платформи със здравни и 

научноизследователски данни, които съпоставят информация за клинични фенотипове, 

диагностични тестове (включително патология, геномика, радиологични образни изследвания), 

терапевтични интервенции и клинични резултати, ще бъдат мощни инструменти за ранна и 

точна диагностика, ще дадат възможност за точна стратификация на групите пациенти 

според терапевтичните им нужди и ще улеснят разработването на новаторски терапии. 
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Тъй като педиатричните онкологични заболявания са редки заболявания, е необходимо 

сътрудничество за съпоставяне и интегриране на данните, събрани във всички държави членки, 

включително най-добрите практики и новите технологии, с цел по-нататъшно разработване 

на общи решения. Понастоящем използването на големи информационни масиви за 

придобиване на по-добра представа за генезиса на рака, за резултатите и за дългосрочните 

странични ефекти от лечението е недостатъчно развито. Изкуственият интелект и 

машинното самообучение са бъдещи инструменти за обработка на сложни набори от данни и 

насърчаване на прецизната медицина при лечението на онкологичните заболявания при 

младите хора в Европа. 

За по-нататъшния напредък в диагностиката и лечението на педиатрични онкологични 

заболявания ще са необходими многонационални, мултидисциплинарни и интегрирани 

платформи от здравни и научноизследователски данни, които ще позволят симулации с реални 

данни на алгоритми на машинното самообучение и изкуствения интелект, които могат да 

бъдат използвани в приложения за подкрепа на клинични решения на базата на данни, което 

ще е от пряка полза за пациентите. 

Предложеният проект следва да подкрепя научните изследвания в областта на технологиите 

за изкуствен интелект с прецизно приложение за диагностика и лечение на педиатрични 

онкологични заболявания. 

Проектът следва да се основава на двуетапен подход: 

1. Разработване на многонационални подходи за улесняване на събирането на данни от 

множество източници. Надграждане на съществуващи мултидисциплинарни 

платформи/набори от данни, разработване на интегрирани платформи за здравни и 

научноизследователски данни, които съпоставят клинични данни, включително например 

клиничната история, съответните диагностични тестове (патология, геномика, 

радиологични образни изследвания), интервенции за лечение и клинични резултати за 

онкологични заболявания при децата, свързващи всички съответни заинтересовани страни от 

педиатричната онкология и разработчиците на технологии. 

2. Разработване на приложения на технологии за изкуствен интелект за подобряване на 

диагностиката, управлението и разработването на ефективни терапии: използване на 

интегрирани платформи за здравни и научноизследователски данни за разработване на 

клинично значими приложения на технологии за машинно самообучение и изкуствен интелект. 

Проектът би могъл да се съсредоточи върху едно или повече приложения, включително в 

областта на радиологичните образни изследвания, цифровата патология, интегрираното 

определяне на генотиповете и алгоритмите за прогнозиране на резултатите и вземане на 

клинични решения. 

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: 

Тъй като педиатричните онкологични заболявания са редки заболявания, е необходимо 

сътрудничество за съпоставяне и интегриране на данните, събрани във всички държави членки, 

включително най-добрите практики и новите технологии с цел по-нататъшно разработване на общи 

решения. Изкуственият интелект и машинното самообучение са бъдещи инструменти за обработка на 

сложни набори от данни и насърчаване на прецизната медицина при лечението на онкологичните 

заболявания при младите хора в Европа. Разработването на приложения на технологии за изкуствен 
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интелект ще подобри диагностиката, управлението и разработването на ефективни терапии. 

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

Проектоизменение 143 
=== FEMM/6206 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 31 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 31 
3.0.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: 

Подготвително действие – Програма „AllactarEU“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Програмата „AllactarEU“ ще помага на държавите членки при разработването на всеобхватна 

национална политика, основана на глобална стратегия за храненето на бебетата и малките 

деца, както и при интегрирането й в националните здравни политики и планове, като се 

обръща специално внимание на групите и децата в неравностойно социално положение. 

Програмата „AllactarEU“ е съобразена с приоритетите на Европейския план за действие в 

областта на продоволствието и храните за периода 2015—2020 г. на СЗО и основните й цели са 

насочени към подобряване на нивата на кърмене при майките (начало, изключителност, 

непрекъснатост и продължителност) във всички държави членки. За ефективното постигане 

на тези цели са необходими многостранни, взаимосвързани и интегрирани действия. В този 

смисъл „AllactarEU“ ще действа по няколко различни оси: 

1. Статистика 

i) подкрепа за създаването на национална система за мониторинг на нивата на кърмене (въз 

основа на общоприети определения и стандартизирани методи), както и на възрастта, нивото 

на образование и социално-икономическото положение на майката; 

2. Комуникация за социални промени и промени в поведението 

i) подпомагане за развитие на национални кампании за защита на кърменето, насочени към 

широката общественост, както в медиите, така и в социалните мрежи; 

ii) тясно сътрудничество с медиите за насърчаване и подкрепа на кърменето, като се следи 

кърменето да се представя и третира като нещо нормално и желателно; 

iii) подкрепа за изготвянето на качествени материали с цел разпространение сред 

специалистите и клиентите на родилните домове; 

iv) насърчаване на обществения дебат относно храненето на кърмачетата и децата. 

3. Обучение за всички здравни специалисти 

i) подпомагане на компетентните органи и институции на държавите членки с цел 

насърчаване или преразглеждане евентуално на: 

— минималните стандарти за учебните програми за висше образование и следдипломна 
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квалификация, както и във връзка с компетенциите за даване на наставления от фармацевти и 

други здравни специалисти относно кърменето; 

— ръководства и материали за обучение в съответствие с актуалните стандарти; 

— използването на учебни материали за провеждане на непрекъснато интердисциплинарно 

обучение, изготвени въз основа на препоръките на СЗО/УНИЦЕФ, независимо от интересите 

на производители и дистрибутори, и по-специално такива, които произвеждат и/или създават 

заместители на майчиното мляко. 

4. Научни изследвания 

i) насърчаване и подкрепа за провеждането на изследвания в областта на кърменето въз основа 

на програма и съгласувани приоритети, като се използват утвърдени определения за 

кърменето, независимо от конкурентни или търговски интереси; 

ii) подкрепа и осигуряване на интензивен обмен на знания между изследователските центрове 

на държавите членки; 

iii) насърчаване на обмена на най-добри практики между компетентните органи и здравните 

институции на държавите членки. 

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: 

Повече от десетилетие след стартирането на Плана за действие за защита, насърчаване и подкрепа на 

кърменето в Европа и декларацията „Innocenti“ от 2005 г., програмите и политиките за гарантиране и 

насърчаване на най-добри практики на хранене и осигуряване на най-добър старт в живота за децата 

във всички държави — членки на ЕС, все още са недостатъчни. Съгласуваните и координирани 

действия са най-ефективният начин за реализирането им. Ето защо програмата „AllactarEU“ е не само 

е желателна, но и необходима. 

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

Проектоизменение 849 
=== S&D//7339 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 31 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Естествени заместители на захарта в хранителните продукти 

Забележки: 
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Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Количеството на консумираните в Европа свободни захари превишава стойностите, 

препоръчани от Световната здравна организация (СЗО). Значителна част от свободните 

захари, които консумираме, идват от преработени храни, като сладкарски изделия, тестени 

изделия, зърнени закуски и подсладени напитки. Прекомерният прием на захар увеличава риска 

от наднормено тегло и свързаните с храненето незаразни заболявания и е едно от основните 

предизвикателства в Европа във връзка с насърчаването на здравословното хранене. Въпреки 

това високото съдържание на свободни захари в някои преработени храни и значителните 

разлики в състава на храните - в рамките на категориите продукти и между отделните 

държави - показват, че има значителни възможности за намаляване на количеството захар, 

добавяно към преработените храни. 

Нискокалорийните подсладители могат да бъдат естествени и изкуствени. Много оценки и 

проучвания обаче сочат, че изкуствените подсладители може да са по-лоши от захарта. 

Поради това захарта в хранителните продукти може да бъде заменена с естествени 

нискокалорични подсладители. 

Естествените нискокалорични подсладители дават сладост, но за разлика от захарта не 

увеличават масата на храните и напитките. 

Ето защо те трябва да бъдат съчетавани с някои заместители на масата на захарта: 

полиоли, влакна и т.н. 

Заместителите на масата на захарта не съдържат или съдържат по-малко калории от 

захарта и имат също така по-нисък индекс на сладост. Те могат да се използват за заместване 

на захарозата в хранителните продукти със запазване на масата. Употребата на заместители 

на масата на захарта също има своите ограничения, тъй като например полиолите имат 

странични ефекти, ограничаващи употребата им до определени максимални равнища, които 

не компенсират изцяло ефекта на масата на захарта. 

Ето защо е необходимо да се направи обширно и задълбочено изследване за улесняване на 

замяната на захарта и свързаната с нея маса в храните. 

Проектът следва да се основава на двуетапен подход: 

1. Проучване и разработване на най-добрите методи за замяна на захарта и осигуряваната от 

нея маса в храните (различни методи за различните приложения) и 

2. Разработване и придобиване на оборудване, което ще позволи производството на тези 

хранителни продукти. 

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: 

Консумацията на захар създава множество здравословни проблеми. Поради интензивната кампания 

за повишаване на осведомеността относно опасността от прекомерната консумация на захар, хората 

искат да я заменят, но имат много малко здравословни алтернативи на пазара. Причината са твърде 

големите усилия, необходими за замяната на захарта в храните. Ето защо е необходимо да се направи 

обширно и задълбочено изследване за улесняване на замяната на захарта и свързаната с нея маса в 
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храните. 

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

Проектоизменение 144 
=== FEMM/6207 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 32 
3.0.PPPA 

    1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на европейска платформа за повишаване на осведомеността 

относно ендометриозата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Ендометриозата е хронично заболяване, което засяга около 1 на всеки 10 жени и момичета в 

репродуктивна възраст във всички държави и социално-икономически групи. Често болезнени и 

потенциално инвалидизиращи, симптомите включват болезнени периоди, хронична болка в 

малкия таз, дискомфорт/болка по време на полово сношение, движение на червата и дори 

безплодие. Ендометриозата засяга неблагоприятно всички аспекти от ежедневния живот на 

жените, включително тяхното физическо и емоционално благосъстояние, както и тяхната 

производителност на труда и социален живот. Всъщност, за да се диагностицира 

ендометриозата, често са необходими до 10 години. Поради банализирането на менструалната 

болка и стигматизирането на въпросите, свързани с месечния цикъл, ендометриозата е 

недостатъчно изследвано и диагностицирано заболяване, и до голяма степен самите жени, 

здравните специалисти и обществото като цяло не са осведомени за този проблем. 

Пилотният проект има за цел създаването на европейска платформа за повишаване на 

осведомеността относно ендометриозата с цел обединяване на съответните органи и субекти 

на европейско и национално равнище за ефективно решаване на горепосочените въпроси. 

По-специално платформата следва да има, наред с другото, следните цели: 

провеждане на координирана кампания на европейско равнище за повишаване на 

осведомеността относно ендометриозата, нейните симптоми, последици и възможности за 

лечение 

съдействие за провеждане на семинар(и) с участието на доставчици на здравни услуги и 

съответни представителни организации с цел преодоляване на липсата на информация и 

проблемите, с които се сблъскват жените при ендометриозата, като например забавяне на 

диагностицирането, клинични предубеждения по отношение на пола, безплодие, 

психологическа подкрепа и свързаните с това въпроси за качеството на живот 

редовен обмен на информация и най-добри практики между националните органи, 

медицинските специалисти и организациите на гражданското общество 

доразвиване на знанията и доказателствата 

постигане на промени на национално равнище във връзка с необходимите инвестиции за научни 
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изследвания, включително причинно-следствени изследвания, достъп до грижи, режим на 

отпуск по болест и др. 

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 резолюция 2016/2096 (INI) на ЕП Комисията и държавите членки се призовават да насърчават 

провеждането на кампании за превенция, информиране и повишаване на осведомеността относно 

ендометриозата и да предоставят средства за обучение на здравните специалисти. Една европейска 

платформа би обединила ЕС, националните правителства, съответните европейски и национални 

организации на гражданското общество и медицинските специалисти, с цел да се стимулира 

сътрудничеството и обменът на добри практики, да се повиши осведомеността и да се постигнат 

промени на национално равнище, както и да се спомогне за прекратяване на стигмата около 

въпросите, свързани с месечния цикъл. 

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

Проектоизменение 850 
=== S&D//7340 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 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 

17 03 77 33 
3.0.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Резерви         

Общо      500 000 350 000 500 000 350 000 

Бюджетен ред: 

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 



 

 15 

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%. 

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 
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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 381 
=== AGRI/6044 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 

на животните в 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 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Резерви         

Общо  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Обосновка: 

През 2019 г. се увеличи разпространението на болестта африканска чума по свинете. Това заболяване 

има драматични социални и икономически последици в редица региони в страни като България и 

Румъния. Държави като САЩ работят върху създаването на ваксина срещу болестта. От решаващо 

значение е да се осигури достатъчно финансиране за борбата с тези заболявания чрез разработването 

на ваксина, която би могла да помогне за ликвидирането на болестта в Съюза. 

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

Проектоизменение 742 
=== S&D//7225 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 

на животните в 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 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Резерви         

Общо  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Обосновка: 

През 2019 г. се увеличи разпространението на болестта африканска чума по свинете. Това заболяване 

има драматични социални и икономически последици в редица региони в страни като България и 

Румъния. Държави като САЩ работят върху създаването на ваксина срещу болестта. От решаващо 

значение е да се осигури достатъчно финансиране за борба с тези заболявания чрез разработване на 

ваксина, която би могла да помогне за ликвидирането на болестта в Съюза. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 372 
=== AGRI/6028 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Резерви         

Общо  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Обосновка: 

През 2019 г. африканската чума по свинете (ASF) се разпространява в ЕС с голяма бързина. От 1 

януари 2019 г. насам са регистрирани повече от 3 300 огнища на болестта, като биват засегнати все 

повече държави и региони. Предложеното увеличение е свързано с продължителното въздействие на 

ASF, особено за Румъния, България и Полша, които регистрираха случаи както при дивите свине, 

така и в промишлените стопанства. Епидемията има сериозни икономически и секторни последици и 

през 2020 г. ще бъдат необходими допълнителни извънредни мерки. 

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

Проектоизменение 741 
=== S&D//7224 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Резерви         

Общо  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Обосновка: 

През 2019 г. африканската чума по свинете (ASF) се разпространява в ЕС с голяма бързина. От 1 

януари 2019 г. насам са регистрирани над 3 300 огнища на болестта, като биват засегнати все повече 

държави и региони. Предложеното увеличение е свързано с продължителното въздействие на ASF, 

особено за Румъния, България и Полша, които регистрираха случаи както при дивите свине, така и в 

промишлените стопанства. Епидемията има сериозни икономически и секторни последици и през 

2020 г. ще бъдат необходими допълнителни извънредни мерки. 

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

Проектоизменение 1048 
=== GUE//8197 === 

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

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

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

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 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Резерви         

Общо  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Предложеното увеличение на бюджетните кредити има за цел да подобри усилията за справяне с 

факторите, които застрашават животните и множество горски екосистеми. То също така има за цел 

увеличаване на вноските за специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони 

на ЕС и в държавите членки, които са изложени на голям риск и разполагат с по-малък икономически 

капацитет, в които въздействието на тези вредители върху местната и регионалната икономика е по-

сериозно и по-продължително. 

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

Проектоизменение 970 
=== GUE//8069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 01 — Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“ 

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 

18 01 04 01 
3.0.2 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“ 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на техническата помощ по линия на фонд 

„Вътрешна сигурност“, предвидена в член 9 от Регламент (ЕС) № 513/2014 и член 16 от Регламент 

(ЕС) № 515/2014. Той може да покрива разходите за проучвания, срещи на експерти, информация и 

публикации, пряко свързани с постигането на целта на програмата или мерките по тази позиция, 

както и всички 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. 

Той може да се използва по-специално за покриване на: 

– разходи за подкрепа (помощ за изготвяне и оценка на проекти, дейности, свързани с одит, 

дейности, свързани с откриване и предотвратяване на измами, конференции, семинари, работни 

срещи и други общи мерки за информация и обучение относно прилагането на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и Регламент (ЕС) № 515/2014, както и на съответните специални регламенти за 

определените органи и бенефициери, писмен превод), 
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– действия за разпространяване на информация, подкрепа на изграждането на мрежи, провеждане 

на комуникационни дейности, повишаване на осведомеността и насърчаване на сътрудничеството 

и обмена на опит, включително с трети държави, 

– институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, при условие че те 

са свързани с общите цели на Регламент (ЕС) № 513/2014 и Регламент (ЕС) № 515/2014, както и 

на съответните специални регламенти, 

– изграждане, актуализиране, експлоатация и свързване на компютризирани системи за управление, 

наблюдение, одит, контрол и оценка, 

– разработване на обща рамка за оценка и наблюдение, както и на система от показатели, като се 

отчитат, когато е уместно, националните показатели, 

– оценки, включително действия за подобряване на методите на оценка и обмена на информация за 

практиките на оценяване, проектиране на обща рамка за оценяване и мониторинг, доклади на 

експерти, статистика и проучвания, 

– подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет за 

ефективно управление на Регламент (ЕС) № 513/2014 и Регламент (ЕС) № 515/2014, както и на 

съответните специални регламенти,  

– мерки, отнасящи се до анализа, управлението, мониторинга, обмена на информация и 

прилагането на Регламент (ЕС) № 513/2014, Регламент (ЕС) № 515/2014 и съответните специални 

регламенти, както и мерки, отнасящи се до въвеждането на системи за контрол и до техническа и 

административна помощ. 

В съответствие със споразумението, което беше сключено между Европейския съюз и Република 

Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно 

допълнителните правила във връзка с фонд „Вътрешна сигурност“, секция „Граници“, за периода 

2014 — 2020 г., Комисията може да използва средства до размера, който следва да се определи в 

споразумението, от плащанията, направени от асоциираните държави всяка година, за да финансира 

административните разходи, свързани с вътрешния или външния персонал, необходим за 

подпомагане на изпълнението на фонда и на споразумението от асоциираните държави. 

Обосновка: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ обединява вътрешната и външната сигурност, насърчава граничното 

сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и трети държави и спомага за запечатването на 

границите на ЕС. Той насърчава „защитата“ срещу бежанците и тяхното отблъскване и връщане 

обратно в съответните им страни на произход. Той стимулира криминализирането на миграцията. 

Фондът следва да бъде закрит, а финансовите средства — да бъдат преразпределени за гражданска 

мисия на ЕС за търсене и спасяване по море и за справяне с първопричините за принудителната 

миграция. 

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

Проектоизменение 1082 
=== GUE//8249 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

цифровите стойности, наименованието, забележките и правното основание 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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за улесняване на законното пътуване 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

– подкрепа на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на 

висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на 

гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция, 

– подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на 

допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с 

общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между 

държавите членки и Frontex, за да се гарантира, от една страна, високо и единно равнище на 

контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и 

от друга страна, безпроблемното преминаване на външните граници в съответствие с 

достиженията на правото от Шенген, като се гарантира достъпът до международна закрила на 

нуждаещите се от нея, в съответствие със задълженията, договорени от държавите членки в 

областта на правата на човека, включително принципа на забрана на връщане и при надлежно 

отчитане на специфичните особености на засегнатите лица и свързаните с пола аспекти. 

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности, извършвани във 

или от държавите членки, и по-специално следното:  

– инфраструктура, сгради и системи в зоните за преминаване на граница и за наблюдение между 

зоните за преминаване на граница и предотвратяване и справяне с неразрешеното преминаване на 

граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, както и за гарантиране на 

гладкото преминаване на пътникопотоците, 

– оперативно оборудване, транспортни средства и комуникационни системи, необходими за 

ефективен и сигурен граничен контрол и за откриване на лица, 

– компютърни и комуникационни системи за ефективно управление на миграционните потоци през 

границите, включително инвестиции в съществуващи и бъдещи системи,  

– инфраструктури, сгради, комуникационни и информационни системи и оперативно оборудване, 

необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество, 

както и за други дейности, насочени към подобряване на качеството на обслужването за 

кандидатите за визи,  

– обучение относно използването на такова оборудването и такива системи и насърчаване на 

стандарти за управление на качеството и обучение на граничната охрана, включително при 

необходимост в трети държави, що се отнася до изпълнението на техните задачи за наблюдение, 

консултиране и контрол по отношение на международното право в областта на правата на човека 

и като се взема под внимание съобразен със социалното измерение на пола подход, включително 

идентифициране на жертвите на трафик на хора и на незаконно превеждане през границата, 

– командироване на имиграционни служители за връзка и на съветници по документите в трети 

държави и обмен и командироване на гранична охрана между държавите членки или между 

държава членка и трета държава,  

– проучвания, обучение, пилотни проекти и други действия за постепенно изграждане на 
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интегрирана система за управление на външните граници, както е посочено в член 3, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 515/2014, включително действия, които са насочени към насърчаване на 

междуведомственото сътрудничество в рамките на държавите членки или между държавите 

членки, и дейности, свързани с оперативната съвместимост и хармонизацията на системите за 

управление на границите, 

– проучвания, пилотни проекти и действия, които са насочени към прилагане на препоръките, 

оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от оперативното сътрудничество 

между държавите членки и агенциите на Съюза. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите, свързани с дейности, 

извършвани във връзка със или в трети държави, и по-специално следното:  

– информационни системи, средства или оборудване за обмен на информация между държавите 

членки и трети държави,  

– действия, свързани с оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави, 

включително съвместни операции,  

– проекти в трети държави, насочени към подобряване на системите за наблюдение с цел 

гарантиране на сътрудничество с Eurosur, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

предоставяне ad hoc на технически и оперативни експертни познания на трети държави, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

изпълнение на специфични препоръки, оперативни стандарти и най-добри практики, 

произтичащи от оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на Съюза в 

трети държави. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на несъбраните такси за визи, издадени за 

целите на транзитното преминаване, и допълнителните разходи, направени при прилагането на 

режима на документа за улеснен транзит (FTD) и на документа за улеснен транзит с влак (FRTD) 

съгласно Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. за създаване на документ за 

улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на 

Общите консулски инструкции и на Общия наръчник (ОВ L 99, 17.4.2003 г., стр. 8) и Регламент (ЕО) 

№ 694/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. относно единни формуляри за документ за улеснен транзит 

(FTD) и за документ за улеснен транзит с влак (FRTD), предвидени в Регламент (ЕО) № 693/2003 (ОВ 

L 99, 17.4.2003 г., стр. 15). 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза. За да отговарят на условията за 

финансиране, тези дейности трябва да преследват по-специално следните цели:  

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място,  

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 
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инструменти и методи и общи показатели, с данни, разбити по пол, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  

– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 

политическите приоритети на Съюза, 

– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 

валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на финансовата помощ за посрещане на 

спешните и специфични нужди в случай на извънредна ситуация, т.е. ситуация с неотложен и 

извънреден характер, при която голям или непропорционален брой граждани на трети държави 

преминават или се очаква да преминат външната граница на една или повече държави членки. 

Този бюджетен кредит ще послужи за възстановяване на разходите, направени от експерти на 

Комисията и на държавите членки за посещения на място (пътни разходи и настаняване) с цел 

оценяване на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Към тези разходи трябва да бъдат 

добавени разходите за оборудването и съоръженията, необходими за оценките на място, както и за 

тяхната подготовка и последващи мерки. 

Вписаните в позиция 6 3 1 3 от приходната част на бюджета приходи от вноските на Исландия, 

Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн в контекста на споразуменията за тяхното асоцииране към 

изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген могат да доведат до 

отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 2, буква д) от 

Финансовия регламент. 

Очаква се съответната сума да възлезе на 40 580 000 EUR. 

Правно основание: 

След параграф: 

Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент .......... № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., 

стр. 143). 

Текстът се изменя, както следва: 

Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г.година за 

създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и 
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излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи 

външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на 

правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и 

регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20). 

Обосновка: 

Понастоящем финансирането по тази позиция е предназначено за инфраструктури, спомагателни 

сгради, системи за наблюдение на границите и по-тясно сътрудничество с Европейската система за 

наблюдение на границите (EUROSUR). То трябва да бъде спряно, тъй като насърчава 

милитаристичен подход към миграцията, който разглежда проблема с бежанците като въпрос, 

свързан с отбраната, и насърчава виждането, че бежанците следва да бъдат залавяни и връщани в 

държавите си на произход. Финансирането може след това да бъде пренасочено към мерки за 

справяне с първопричините за миграцията, например конфликтите, и за гарантиране на безопасни и 

законни маршрути за бежанците, търсещите убежище лица и мигрантите. 

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

Проектоизменение 980 
=== GUE//8079 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Резерви         

Общо  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Забележки: 

След параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на 

висококачествено обслужване на кандидатите за виза ивиза, осигуряване на равно третиране на 

гражданите на трети държави,държави и справяне с незаконната имиграция, 

– подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на 

допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с 

общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между 

държавите членки и Frontex, за да се гарантира, от една страна, високо и единно равнище на 

контрол и защита на външните границиграници, включително чрез справяне с незаконната 

имиграция, и от друга страна, безпроблемното преминаване на външните граници в съответствие 

с достиженията на правото от Шенген, като се гарантира достъпът до международна закрила на 

нуждаещите се от нея, в съответствие със задълженията, договорени от държавите членки в 

областта на правата на човека, включително принципа на забрана на връщане и при надлежно 

отчитане на особеноститеспецифичните особености на засегнатите лица и свързаните с пола 

аспекти. 

След параграф: 
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Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, .......... или от държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– инфраструктури,инфраструктура, сгради и системи, необходими на гранично-

пропускателните пунктове,системи в зоните за преминаване на граница и за наблюдение между 

зоните за преминаване на граница и предотвратяване и справяне с неразрешеното преминаване на 

граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, както и за гарантиране на 

гладкото преминаване на пътникопотоците, 

– оперативно оборудване, транспортни средства и комуникационни системи, необходими за 

ефективен и сигурен граничен контрол и за откриване на лица, 

– компютърни и комуникационни системи за ефективно управление на миграционните потоци през 

границите, включително инвестиции в съществуващи и бъдещи системи,  

– инфраструктури, сгради, комуникационни и информационни системи и оперативно оборудване, 

необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество, 

както и за други дейности, насочени към подобряване на качеството на обслужването за 

кандидатите за визи,  

– обучение относно използването на такова оборудването и такива системи и насърчаване на 

стандарти за управление на качеството и обучение на граничната охрана във връзка сохрана, 

включително при необходимост в трети държави, що се отнася до изпълнението на техните 

задачи за наблюдение, консултиране и контрол по отношение на международното право в 

областта на правата на човека и като се взема под внимание съобразен със социалното измерение 

на пола подход, включително идентифициране на жертвите на трафик на хора и на незаконно 

превеждане през границата, 

– командироване на имиграционни служители за връзка и на съветници по документите в трети 

държави и обмен и командироване на гранична охрана между държавите членки,членки или 

между държава членка и трета държава,  

– проучвания, обучение, пилотни проекти и други действия за постепенно изграждане на 

интегрирана система за управление на външните граници, както е посочено в член 3, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 515/2014, включително действия, които са насочени към насърчаване на 

междуведомственото сътрудничество в рамките на държавите членки или между държавите 

членки, проучвания, пилотни проекти и действия, които са насочени към прилагане на 

препоръките, оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от 

оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на Съюза.и дейности, 

свързани с оперативната съвместимост и хармонизацията на системите за управление на 

границите, 

– проучвания, пилотни проекти и действия, които са насочени към прилагане на препоръките, 

оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от оперативното сътрудничество 

между държавите членки и агенциите на Съюза. 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване .......... със или в трети държави, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– информационни системи, средства или оборудване за обмен на информация между държавите 

членки и трети държави,  

– действия, свързани с оперативното сътрудничество между държавите членки и трети 

държави;държави, включително съвместни операции,  
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– проекти в трети държави, насочени към подобряване на системите за наблюдение с цел 

гарантиране на сътрудничество с Eurosur, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

предоставяне ad hoc на технически и оперативни експертни познания на трети държави, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

изпълнение на специфични препоръки, оперативни стандарти и най-добри практики, 

произтичащи от оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на Съюза в 

трети държави. 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване .......... (ЕО) № 693/2003 (ОВ L 99, 17.4.2003 

г., стр. 15). 

Текстът се изменя, както следва: 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза. За да отговарят на условията за 

финансиране, тези действиядейности трябва да преследват по-специално следните цели: 

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място,  

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 

инструменти и методи и общи показатели, с данни, разбити по пол, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  

– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 

политическите приоритети на Съюза, 

– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 
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валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да бъде насочен към укрепване и улесняване на преминаването на 

външните граници на държавите членки и към оказване на подкрепа за общо прилагане на визовата 

политика. Не е необходимо да се финансират действия, осъществявани пряко в трети държави, така 

че са необходими по-малко парични средства. 

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

Проектоизменение 988 
=== GUE//8100 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление 

на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

– превенция на престъпността, борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, 

включително тероризма, както и засилване на координацията и сътрудничеството между 

правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително с 

Европол или други съответни органи на Съюза и със съответните трети държави и международни 

организации, 

– увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на 

рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, подготовката и защитата на 

населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, 

свързани със сигурността. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 
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операция, достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместимите 

технологии, 

– разработване на инициативи за борба с тероризма с оглед на гарантиране на подходящи реакции 

по отношение на възникващи заплахи, включително заплахи, свързани с радикализацията в 

отделните държави и с чуждестранните бойци, които са в чужбина или пристигат или се завръщат 

в една или повече държави членки или страни кандидатки, 

– подобряване на управлението на кризи след терористично нападение с цел подпомагане на 

жертвите, на техните близки роднини и на всеки, който е понесъл вреди, тъй като се е притекъл 

на помощ на жертва на подобен акт или на човек, чийто живот е бил в опасност; 

– проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-частни партньорства, взаимно 

доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит и добри 

практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото състояние на 

дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности, 

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително съвместни екипи за разследване и всяка друга форма на 

трансгранична съвместна операция, достъпа до и обмена на информация и оперативно 

съвместимите технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи. 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза във връзка с общите, 

специфичните и оперативните цели, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) № 513/2014. За да бъдат 

допустими за финансиране, действията на Съюза трябва да бъдат съобразени с приоритети и 

инициативите, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 
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Европейския парламент и Съвета, в съответните стратегии на Съвета, политическите цикли, 

програмите, оценките на заплахите и рисковете, и в частност да подпомагат: 

– дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности и 

разработването на механизъм за оценяване, необходим за провеждането на политиките в областта 

на полицейското сътрудничество, предотвратяването на престъпността и борбата с нея и 

управлението на кризи, 

– транснационални проекти, включващи две или повече държави членки или най-малко една 

държава членка и една трета държава, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и 

въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и инициативи, 

определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на Европейския 

парламент и Съвета, както и проекти за мониторинг на прилагането на правото на Съюза и на 

целите на политиката на Съюза в държавите членки, 

– проекти за насърчаване изграждането на мрежи от контакти, публично-правните партньорства, 

взаимното доверие, разбирането и обучението, установяването и разпространението на най-добри 

практики и новаторски подходи на равнище Съюз, програмите за обучение и обмен, 

– проекти, подпомагащи разработването на методологични, и по-специално статистически способи, 

методи и общи показатели, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, 

експертни познания, обезопасителни съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и 

системи, и по-специално ИКТ системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на киберсигурността и престъпността в кибернетичното 

пространство, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността, 

– проекти, повишаващи осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред 

заинтересованите страни и широката общественост, включително институционална комуникация 

относно политическите приоритети на Съюза, 

– особено иновационни проекти за разработване на нови методи и/или внедряване на нови 

технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи 

изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски 

проекти в областта на сигурността, 

– проучвания и пилотни проекти, 

– повишаването на осведомеността, на информационните и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, и където е приложимо, международни организации, включително 

съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, 

достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместими технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, в това 

число ИКТ системи и техните компоненти, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително и 
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езиково обучение, 

– повишаване на информираността, дейности по разпространение на информация и 

комуникационни дейности, 

– оценки на заплахите, рисковете и въздействието, 

– проучвания и пилотни проекти. 

Този бюджетен кредит служи за оказване на финансова помощ за посрещане на спешните и 

специфични нужди в случай на извънредна ситуация, т.е. всеки инцидент, свързан със сигурността, 

или нова заплаха, които имат или могат да окажат значително отрицателно въздействие върху 

сигурността на хората в една или повече държави членки. 

Получените целеви приходи могат да доведат до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в 

съответствие с член 22, параграф 1 от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ следва да бъде закрит, тъй като насърчава милитаристичен подход към 

миграцията, който разглежда проблема с бежанците като въпрос, свързан с отбраната, и насърчава 

виждането, че бежанците следва да бъдат залавяни и изпращани в държавите си на произход. Освен 

това той смесва вътрешната сигурност с външни действия. Финансирането може след това да бъде 

пренасочено към невоенни цели, като интеграцията на мигрантите. 

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

Проектоизменение 979 
=== GUE//8078 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Резерви         

Общо  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 

операция, достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместимите 

технологии, 

– разработване на инициативи за борба с тероризма с оглед на гарантиране на подходящи реакции 

по отношение на възникващи заплахи, включително заплахи, свързани с радикализацията в 

отделните държави и с чуждестранните бойци, които са в чужбина или пристигат или се завръщат 
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в една или повече държави членки или страни кандидатки, 

– подобряване на управлението на кризи след терористично нападение с цел подпомагане на 

жертвите, на техните близки роднини и на всеки, който е понесъл вреди, тъй като се е притекъл 

на помощ на жертва на подобен акт или на човек, чийто живот е бил в опасност; 

– проекти, които насърчават изгражданетонасърчаващи изграждане на мрежи от контакти, 

взаимнотопублично-частни партньорства, взаимно доверие, разбирането и обучението, 

установяването, обмена и разпространениеторазбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделянетосподеляне на информация, 

обща информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация и 

планиранетоситуация, планиране на действия при извънредни ситуации,ситуации и оперативна 

съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности, 

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване .......... със или в трети държави, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително съвместни екипи за разследване и всяка друга форма на 

трансгранична съвместна операция, достъпа до и обмена на информация,информация и 

оперативно съвместимите технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация иситуация, планиране на 

действия при извънредни ситуации, обмен, обучение и образование на служителите и 

експертите на съответните органи.ситуации и оперативна съвместимост, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи. 

Обосновка: 

Този бюджетен ред не следва да се използва за финансиране на полицейски сили в трети държави 

или на дружества от частния сектор. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 981 
=== GUE//8080 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 03 — Създаване на система за влизане/излизане и Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 

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 

18 02 01 03 
3.0.2 

20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

създаване и експлоатация на информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура и 

оборудване, подпомагащи управлението на миграционните потоци през външните граници на Съюза. 

Заличава се следният текст: 

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити в съответствие с член 21, параграф 2, буква д) от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Не се приема създаването нито на система за влизане/излизане, нито на Система на ЕС за 

информация за пътуванията и разрешаването им. Ето защо не може да бъде подкрепено 

разпределянето на каквито и да било бюджетни средства за създаването и функционирането на тези 

информационни системи. 

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

Проектоизменение 982 
=== GUE//8081 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 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 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

    120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Резерви         

Общо      120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Бюджетен ред: 

НОВ бюджетен ред: Подкрепа за операциите по търсене и спасяване по море 

Забележки: 
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Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен да допринесе за постигането на следните цели: 

— да осигури достъпа до международна закрила на лицата, които се нуждаят от нея, в 

съответствие със задълженията, поети от държавите членки в областта на правата на 

човека и морското право, включително правото на живот и принципа на забрана за връщане, и 

при надлежно отчитане на особеностите на засегнатите лица; 

— Европейският съюз следва да създаде фонд за подпомагане на операциите по търсене и 

спасяване, които ще се извършват в контекста на наблюдението на границите, за да се осигури 

спазването на принципа на забрана за връщане, както и на правото на живот, залегнало в 

Хартата на основните права на ЕС. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с операции по 

търсене и спасяване по море във или от държавите членки, както и от частни субекти. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Член 77, параграф 2, буква г) от ДФЕС, член 78 от ДФЕС и член 2 от Хартата на основните 

права на ЕС. 

Обосновка: 

Броят на смъртните случаи в Средиземно море продължава да бъде висок в отсъствието на законни и 

безопасни начини за влизане в Европа както за бежанците, така и за мигрантите. Тъй като никой от 

органите на Съюза не разполага с мандат за предприемане на проактивни действия по търсене и 

спасяване, следва да се предостави пряко финансиране от бюджета на ЕС за операциите по търсене и 

спасяване, осъществявани от държавите членки и от неправителствени организации. Посочената 

сума следва да бъде взета от бюджета на Frontex. 

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

Проектоизменение 484 
=== LIBE/5892 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 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 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Фонд на ЕС за издирване и спасяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Компр. изм. 3 — обхваща: Изм. 5808 (Кристиан Терхеш); Изм. 5824 (Корнелия Ернст, Клеър 

Дейли); Изм. 5840 (Гуендолин Делбос-Корфилд). 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на държавите членки при изпълнение на 

задълженията им, поети в областта на правата на човека и съгласно международното морско 
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право, за оказване на помощ на бедстващи лица, по-специално при ситуации на издирване и 

спасяване. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

(Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, член 3, параграф 5 — Цели). 

Обосновка: 

Комисията следва да представи законодателно предложение за създаване на Фонд за издирване и 

спасяване. Предвид предизвикателствата в Средиземноморието и разиграващата се там хуманитарна 

трагедия ЕС трябва да положи повече усилия за насърчаване на спасяването на хора и за проява на 

солидарност между държавите членки при извършване на операциите по търсене и спасяване. 

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

Проектоизменение 864 
=== S&D//7394 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 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 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Фонд на ЕС за издирване и спасяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на държавите членки при изпълнение на 

задълженията им съгласно международното морско право за оказване на помощ на бедстващи 

лица, по-специално при ситуации на издирване и спасяване. 

Обосновка: 

Комисията следва да представи законодателно предложение за създаване на Фонд за издирване и 

спасяване. Предвид предизвикателствата в Средиземноморието и развиваната там хуманитарна 

стратегия ЕС трябва да положи повече усилия за насърчаване на спасяването на хора и за 

демонстриране на солидарност между държавите членки при извършване на операциите по търсене и 

спасяване. По-подходящо е да се създаде такъв фонд, отколкото да се увеличава, за конкретни случаи 

и по непрозрачен начин, бюджетът на Frontex за издирвателни и спасителни операции. Операциите за 

възстановяване чрез фонда биха могли също така да обхващат по-широк набор от операции спрямо 

тези, провеждани от Frontex. 

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

Проектоизменение 971 
=== GUE//8070 === 

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

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

Статия 18 02 03 — Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) 

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 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 

разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и на оперативните разходи, свързани с работната 

програма (дял 3). 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити 

между оперативни и административни разходи. 

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 и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), представляват целеви приходи 

(член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се записват в позиция 6 6 0 0 от 

общата приходна част на бюджета.  

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 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. 

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към тази част. 

Средствата от Съюза за 2020 възлизат на общо 430 249 229 EUR. Към записаните в бюджета 

16 339 012 EUR се добавят 413 910 217 EUR от възстановяването на излишък.  

Обосновка: 

Frontex администрира, криминализира и военизира миграцията. Във връзка със сътрудничеството с 

Либия и създаването на европейската гранична и брегова охрана — още повече. Следователно 

Frontex/европейската гранична и брегова охрана следва да бъде закрита, а средствата следва да бъдат 

преразпределени за предотвратяването на конфликти с граждански средства, за гражданска мисия на 

ЕС за търсене и спасяване по море, за посредничество и за справяне с първопричините за 

принудителната миграция. 

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

Проектоизменение 463 
=== LIBE/5848 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) 



 

 35 

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 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Резерви         

Общо  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 1037 
=== GUE//8177 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 

(Европол) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

персонал и административните разходи на агенцията (дялове 1 и 2), както и на нейните оперативни 

разходи (дял 3). 

Заличава се следният текст: 

Агенцията трябва да уведомява Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето на бюджетни 

кредити между оперативни и административни разходи. 

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 и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), представляват целеви приходи 

(член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се записват в позиция 6 6 0 0 от 

общата приходна част на бюджета.  

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към настоящия раздел. 

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 141 071 567 EUR. Към записаните в бюджета 

1 106 807 EUR се добавят 139 964 760 EUR от възстановяването на излишък. 

Обосновка: 

Агенцията Европол трябва да бъде закрита, тъй като нейните операции и правомощия са 
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съсредоточени върху сигурността за сметка на индивидуалните свободи и гаранции. Предоставеното 

финансиране следва да бъде пренасочено към други цели, например материално подпомагане на 

полицейските сили на държавите членки и трансграничното сътрудничество между тях. 

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

Проектоизменение 480 
=== LIBE/5881 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 

(Европол) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Резерви         

Общо  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Обосновка: 

**УСТНО ИЗМЕНЕНИЕ, ВНЕСЕНО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2019 г.** 

Бюджетът на Европол трябва да бъде увеличен, за да се даде възможност на агенцията да изпълнява 

новите си функции, по-специално разработването на европейска платформа за сваляне на 

незаконните контакти онлайн, оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС в 

областта на управлението на границите и сигурността, както и финансирането на дейностите на 

мрежата „Атлас“. 

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

Проектоизменение 690 
=== R-E//7425 === 

Внесено от Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 

(Европол) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Резерви         

Общо  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Обосновка: 

Неотдавнашната промяна на положението със сигурността в ЕС доведе до увеличаване на 

командировките и задачите на Европол във връзка със сътрудничеството в областта на 

правоприлагането, което налага укрепване на човешките и финансовите ресурси на агенциите. 

Въпреки това сумата в предложението на Комисията е с повече от 33 милиона евро по-ниска в 

сравнение с искането на управителния съвет на Европол. Това изменение има за цел да предостави на 

Агенцията необходимото финансиране за укрепване на вътрешната сигурност на ЕС. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 533 
=== ECR//7904 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 

(Европол) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Резерви         

Общо  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Обосновка: 

С цел да се отговори на постоянно променящата се обстановка по отношение на сигурността в ЕС и 

нарастващото търсене от страна на правоприлагащите органи на държавите членки в областта на 

аналитичната, оперативната и технологичната помощ, следва да бъде засилено финансирането на 

Европол. 

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

Проектоизменение 1038 
=== GUE//8178 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 05 — Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането 

(CEPOL) 

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 

18 02 05 
3.0.DAG 

10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

персонал и административните разходи на агенцията (дялове 1 и 2), както и на нейните оперативни 

разходи (дял 3). 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с различните дейности, 

планирани и извършени от CEPOL. 

Агенцията трябва да уведомява Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на бюджетни 
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кредити между оперативните и административните разходи. 

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 и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), представляват целеви приходи 

(член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се записват в позиция 6 6 0 0 от 

общата приходна част на бюджета.  

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към настоящия раздел. 

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 10 439 000 EUR. Към записаните в бюджета 354 575 

EUR се добавят 10 084 425 EUR от възстановяването на излишък.  

Обосновка: 

Професионалното обучение на полицията следва да бъде отговорност на държавите членки, което 

премахва необходимостта от тази агенция, съсредоточена върху сигурността за сметка на 

индивидуалните свободи и гаранции. Съответно се препоръчва този бюджетен ред да бъде заличен. 

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

Проектоизменение 1076 
=== GUE//8240 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 02 77 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 77 03 
3.0.OTH 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Нов бюджетен ред: Наблюдение и оценка на приемните центрове и на социалното 

приобщаване на бежанците и мигрантите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този проект има за цел да се извърши наблюдение и оценка на условията на приемане и 

социално приобщаване на бежанците и мигрантите. Разглежданите параметри следва да се 

фокусират върху качеството на услугите, предоставяни в рамките на определен период от 

време, материалите и наличното оборудване (легла, чаршафи, хавлии, дрехи, предмети за лична 

хигиена и др.), качеството на предоставяната храна, оценката на здравните условия и 

осигуряването на достъп до здравно обслужване и евентуално необходимо медицинско лечение. 

В допълнение в рамките на проекта следва да се оценят и предложат инициативи за социална, 

а също така и за културна и езикова интеграция, с подкрепата на преводачи и специалисти от 

различните необходими области. 

Обосновка: 

През последните години беше засегнат непоправимо животът на стотици хиляди хора, които бяха 

принудени да бягат от война, преследване, крайна бедност и глад в държавите си на произход. 

Условията в приемните центрове и условията за социално приобщаване на бежанците и мигрантите 

бяха разобличени като бедствени и често пъти в нарушение на основните права на човека. Ето защо е 
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по-належащо от всякога да се осигурят достойни условия в тези приемни центрове, а също така и в 

процеса на социално приобщаване. 

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

Проектоизменение 928 
=== EPP//7109 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 01 — Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и 

увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Резерви   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Общо  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 482 
=== LIBE/5890 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 01 — Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и 

увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Резерви   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Общо  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Бюджетен ред: 

Укрепване и развитиеразвиване на Общата европейска система за убежище и увеличаване на 

солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки 

Забележки: 

Преди параграф: 

По инициатива на Комисията бюджетният кредит може .......... интерес за Съюза. Тези дейности 

подкрепят по-конкретно: 

Текстът се изменя, както следва: 

Компр. изм. 1 — обхваща: Изм. 5801 (Елисавет Воземберг-Вриониди); Изм. 5802 (Константинос 

Арванитис); Изм. 5806 (Кристиан Терхеш); Изм. 5821 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 

5830 (Катерина Киничи); Изм. 5849 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 5841 (Гуендолин Делбос-

Корфилд)Този бюджетен кредит е предназначен да допринася за укрепването и развиването на 
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Общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение, както и за 

увеличаването на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки, по-

специално към тези от тях, които са най-засегнати от миграционните потоци и от потоците от 

търсещи убежище, включително чрез практическо сътрудничество. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с укрепването и 

развитието на всички аспекти на Общата европейска система за убежище съгласно целта, 

посочена в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“. В случая с Общата европейска система за убежище този бюджетен кредит е 

предназначен за финансиране на дейностите, свързани със системите за приемане и системите за 

предоставяне на убежище, и на дейностите, повишаващи капацитета на държавите членки за 

разработване, мониторинг и оценка на техните политики и процедури.процедури в областта на 

убежището. Следва да се обърне особено внимание на специфичното положение на уязвимите жени, 

особено на жените с деца,деца и на непридружените ненавършили пълнолетие лица, и по-специално 

младите момичета, както и на неотложната необходимост от предотвратяване на основаното на 

религията, на етническия произход или на пола насилие в центровете за приемане и за предоставяне 

на убежище. 

Следва да се обърне особено внимание на специфичното положение на уязвимите жени, особено 

на жените с деца, децата и непридружените деца, и по-специално младите момичета, както и 

на неотложната необходимост от предотвратяване на основаното на религията, на 

етническия произходТози бюджетен кредит също е предназначен за покриване на дейностите, 

свързани с презаселването, трансфера на лица, търсещи или на пола насилие в центровете 

заполучили международна закрила, и друг вид ad hoc хуманитарно приемане и за предоставяне на 

убежище. За тази цел с този бюджетен кредит ще се укрепи системата за закрила на детето 

и системата за предоставяне на убежище, за да може да се предоставят подходящи услуги и 

устойчиво решение за децата, по-специално равен достъп до образование и здравни услуги. 

Обосновка: 

Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. 

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

Проектоизменение 865 
=== S&D//7395 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 01 — Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и 

увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 400 000 000 115 400 000 582 841 729 622 469 782 

Резерви   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Общо  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782   582 841 729 622 469 782 

Забележки: 

След параграф: 
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Очаква се съответната сума да възлезе на 8 000 000 EUR. 

Заличава се следният текст: 

Сума в размер на 400 млн. евро се заделя в резерва в съответствие с член 49, параграф 1, буква б) от 

Финансовия регламент. През финансовата 2020 година Комисията може да представи едно или 

повече предложения за трансфер в съответствие с член 31 от Финансовия регламент, за да освободи 

сумата или част от нея, когато това е обосновано въз основа на задълбочена оценка на потребностите 

в отговор на продължаващата миграционна криза. 

Обосновка: 

Като се имат предвид значителните закъснения при приемането на преразглеждането на 

законодателството на ЕС в областта на миграцията („Дъблин III“), предложеният от Съвета резерв за 

тези бюджетни кредити, предназначен за прилагането на това законодателство след приемането му, 

затруднява неговото мобилизиране (искането за трансфер трябва да бъде одобрено от бюджетния 

орган) за други цели в областта на управлението на миграцията, докато някои държави членки на 

предната линия на пристигането на мигрантите на територията на ЕС ще се борят с това 

предизвикателство и следователно биха могли да се нуждаят от сумите. 

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

Проектоизменение 863 
=== S&D//7393 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 01 — Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и 

увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 112 079 136 -195 834 891 294 920 865 311 234 891 

Резерви   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Общо  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 -287 920 864 -311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за засилванеда допринася за укрепването и развиването на 

Общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение, както и за 

увеличаването на солидарността и поделянето на отговорностите между държавите членки, по-

специално по отношение на онезисподелянето на отговорност между държавите членки, по-

специално към тези от тях, които са най-засегнати от миграционните потоци и от потоците 

мигранти иот търсещи убежище, включително чрез практическо сътрудничество съгласно целта, 

определена в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“.сътрудничество. 

Заличава се следният текст: 

В случая с Общата европейска система за убежище този бюджетен кредит е предназначен за 

финансиране на дейностите, свързани със системите за приемане и системите за предоставяне на 

убежище, и на дейностите, повишаващи капацитета на държавите членки за разработване, 

мониторинг и оценка на техните политики и процедури в областта на убежището. Следва да се 

обърне особено внимание на специфичното положение на уязвимите жени, особено на жените с деца 
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и на непридружените ненавършили пълнолетие лица, и по-специално младите момичета, както и на 

неотложната необходимост от предотвратяване на основаното на религията, на етническия произход 

или на пола насилие в центровете за приемане и за предоставяне на убежище. 

Този бюджетен кредит също е предназначен за покриване на дейностите, свързани с презаселването, 

трансфера на лица, търсещи или получили международна закрила, и друг вид ad hoc хуманитарно 

приемане 

По инициатива на Комисията бюджетният кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза. Тези дейности подкрепят по-

конкретно: 

– задълбочаването на сътрудничеството в Съюза при прилагането на правото на Съюза, както и при 

споделянето на добри практики в областта на убежището, по-специално относно чувствителните 

към аспектите на пола приемни центрове, презаселването и прехвърляне на лицата, търсещи 

и/или получили международна закрила, от една държава членка в друга, включително чрез 

установяване на контакти и обмен на информация, включително помощ при пристигане и 

координационни дейности за разясняване и спечелване на подкрепа за презаселването сред 

местните общности, които ще приемат презаселените бежанци, 

– създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и пилотни проекти, включително 

иновативни проекти, основаващи се на транснационални партньорства между образувания, 

намиращи се в две или повече държави членки, предназначени да стимулират нововъведенията и 

да улесняват обмена на опит и добра практика, 

– проучванията и изследванията относно възможните нови форми на сътрудничество в рамките на 

Съюза в областта на убежището и съответното право на ЕС и разпространяването и обмена на 

информация относно най-добрите практики и относно всички други аспекти на политиките за 

предоставяне на убежище, включително институционалната комуникация относно политическите 

приоритети на Съюза, 

– разработването и прилагането от страна на държавите членки на общи статистически 

инструменти, методи и показатели за оценяване развитието на политиката в областта на 

убежището, включително разбити по пол и възраст данни. 

– подготовката, наблюдението, административната и техническата подкрепа, разработването на 

механизъм за оценяване, необходими за провеждането на политиките в областта на убежището, 

– сътрудничеството с трети държави въз основа на глобалния подход на ЕС към миграцията и 

мобилността, по-специално в рамките на осъществяването на партньорства за мобилност и 

регионалните програми за защита, 

– повишаването на осведомеността, информационните и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Бюджетният кредит покрива също спешните и специфични нужди в случай на извънредна ситуация. 

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 

Финансовия регламент. 

Очаква се съответната сума да възлезе на 8 000 000 EUR. 

Сума в размер на 400 млн. евро се заделя в резерва в съответствие с член 49, параграф 1, буква б) от 

Финансовия регламент. През финансовата 2020 година Комисията може да представи едно или 

повече предложения за трансфер в съответствие с член 31 от Финансовия регламент, за да освободи 

сумата или част от нея, когато това е обосновано въз основа на задълбочена оценка на потребностите 

в отговор на продължаващата миграционна криза. 

Обосновка: 
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Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. Сумата, 

приспадната от бюджетен ред 18 03 01 01, беше прехвърлена в новия бюджетен ред 18 03 01 04. 

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

Проектоизменение 862 
=== S&D//7392 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 02 — Подкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното 

интегриране на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за 

връщане 

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 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Резерви         

Общо  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Обосновка: 

Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. Сумата, 

приспадната от бюджетен ред 18 03 01 02, беше прехвърлена в новия бюджетен ред 18 03 01 03. 

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

Проектоизменение 483 
=== LIBE/5891 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 03 01 02 — Подкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното 

интегриране на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за 

връщане 

цифровите стойности, наименованието, 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 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Резерви         

Общо  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Бюджетен ред: 

ПодкрепаПодкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното интегриране 

на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за законната 

миграция към Съюза и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети 
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държавивръщане 

Забележки: 

Преди параграф: 

На местните и регионалните органи следва да се предостави достъп до част от този бюджетен кредит. 

Текстът се изменя, както следва: 

Компр. изм. 2 — обхваща: Изм. 5822 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 5831 (Катерина 

Киничи); Изм. 5837 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 5851 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 

5807 (Кристиан Терхеш); Изм. 5832 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 5838 (Гуендолин 

Делбос-Корфилд);Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане на законната миграция към 

държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, като например 

нуждите на пазара на труда, като същевременно се опазва целостта на имиграцията системи на 

държавите членки, насърчава се ефективната интеграция на гражданите на трети държави, както и се 

укрепват справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, което да допринесе за 

борбата срещу нелегалната имиграция, като се поставя акцент върху трайния характер на връщането 

и върху ефективното обратно приемане в държавите на произход и на транзитно преминаване. 

Настоящият бюджетен кредит е предназначен за подпомагане на законната миграция към 

държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, като например 

нуждите на пазара на труда, и за насърчаване на ефективното интегриране на граждани на 

трети държави, включително събирането на семейства, което допринася за социалното 

приобщаване и интегрирането съгласно целта, определена в член 3, параграф 2, буква б) от 

Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. По отношение наЩо се отнася до законната 

миграция и интегрирането на граждани на трети държави, този бюджетен кредит е предназначен за 

финансиране напокриване на мерките в областта на имиграцията и мерките преди заминаването, 

мерките за интегриране, включително равен достъп до образователните системи,интегриране и 

мерките за изграждане на капацитет в държавите членки. 

След параграф: 

На местните и регионалните органи следва да се предостави достъп до част от този бюджетен кредит. 

Заличава се следният текст: 

По отношение на справедливите и ефикасни стратегии за връщане този бюджетен кредит е 

предназначен за покриване на мерките, съпътстващи процедурите за връщане, мерките за връщане, 

практическото сътрудничество и мерките за изграждане на капацитет на държавите членки. 

Текстът се изменя, както следва: 

По инициатива на Комисията бюджетният кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални действиядейности или действиядейности от особен интерес за Съюза. Тези 

дейности подкрепят по-конкретно: 

Добавя се следният текст: 

- задълбочаването на сътрудничеството в Съюза при прилагането на правото на Съюза, както 

и при споделянето на добри практики в областта на законната миграция и интегрирането на 

граждани на трети държави; добрите практики следва да включват примери на успешно 

интегриране на жени — граждани на трети държави, 

- създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и пилотни проекти, 

включително иновативни проекти, основаващи се на транснационални партньорства между 

образувания, намиращи се в две или повече държави членки, предназначени да стимулират 

нововъведенията и да улесняват обмена на опит и добри практики, 
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- проучванията и изследванията в областта на миграцията, интегрирането и съответното 

право на ЕС, разпространяването и обмена на информация относно най-добрите практики и 

относно всички други аспекти на политиките за имиграцията, интегрирането, включително 

институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, 

- разработването и прилагането от страна на държавите членки на общи статистически 

инструменти, методи и показатели за оценяване на развитието на политиката в областта на 

законната миграция и интеграция, включително разбити по пол и възраст данни и наблюдение 

на участието на граждани на трети държави в образованието и в пазара на труда, 

- подготовката, наблюдението, административната и техническата подкрепа и 

разработването на механизъм за оценяване, необходими за провеждането на политиките в 

областта на миграцията, 

- сътрудничество с трети държави въз основа на глобалния подход на Съюза към миграцията и 

мобилността, информационни мерки и кампании в трети държави, насочени към повишаване 

на осведомеността относно подходящите законни канали за миграция и рисковете на 

незаконна миграция, 

- повишаването на осведомеността, информационните и комуникационните дейности, 

свързани с политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и 

постиженията. 

Заличава се следният текст: 

– задълбочаването на сътрудничеството в рамките на Съюза при прилагането на правото на Съюза 

и споделянето на добри практики в областта на законната миграция, интегрирането на граждани 

на трети държави и връщането; добрите практики следва да включват примери на успешно 

интегриране на жени — граждани на трети държави,  

– създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и пилотни проекти, включително 

иновативни проекти, основаващи се на транснационални партньорства между образувания, 

намиращи се в две или повече държави-членки, предназначени да стимулират нововъведенията и 

да улесняват обмена на опит и добра практика, 

– проучванията и изследванията относно възможните нови форми на сътрудничество в рамките на 

Съюза в областта на имиграцията, интегрирането и връщането и съответното право на ЕС, 

разпространяването и обмена на информация относно най-добрите практики и относно всички 

други аспекти на политиките за имиграцията, интегрирането и връщането, включително 

институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, 

– разработването и прилагането от страна на държавите членки на общи статистически 

инструменти, методи и показатели за оценяване развитието на политиката в областта на 

законната миграция и интеграция и политиката на връщане, включително разбити по пол и 

възраст данни и наблюдение на участието на граждани на трети държави в образованието и в 

пазара на труда, 

– подготовката, наблюдението, административната и техническата подкрепа и разработването на 

механизъм за оценяване, необходими за провеждането на политиките в областта на имиграцията, 

– сътрудничеството с трети държави въз основа на глобалния подход на ЕС към миграцията и 

мобилността, по-специално в рамките на осъществяването на споразуменията за обратно 

приемане и партньорствата за мобилност, 

– мерките за информиране и кампаниите в трети държави, насочени към повишаване на 

осведомеността относно подходящите законни канали за имиграция и относно рисковете, 

свързани с незаконната имиграция, 

– повишаването на осведомеността, информационните и комуникационните дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 
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Текстът се изменя, както следва: 

Настоящият бюджетен кредит щеБюджетният кредит покрива също разходите по Европейската 

мрежа за миграция за дейностите ѝ и бъдещотобъдещите ѝ развитие.разработки. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне 

на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово 

подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и 

управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112). 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и 

отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на 

Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).  

Обосновка: 

Настоящият бюджетен ред е предназначен от една страна за законната миграция и интеграция, а от 

друга - за политиките в областта на връщането. За да стане този бюджетен ред по-ясен и по-

разбираем, с настоящото изменение се предлага той да се раздели на два бюджетни реда: 

съществуващият 18 03 01 02 да бъде за законната миграция и интеграция, а новият 18 03 01 03 за 

връщането. 

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

Проектоизменение 862 
=== S&D//7392 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Резерви         

Общо      178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Бюджетен ред: 

Насърчаване прилагането на справедливи и ефективни стратегии за връщането на лица 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за засилване на солидарността и поделянето на 

отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, 

които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище, включително чрез 

практическо сътрудничество съгласно целта, определена в член 3, параграф 2, буква в) от 

Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 



 

 47 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО 

на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168). 

Актове за справка: 

Добавя се следният текст: 

Препоръка на Комисията от 11 януари 2016 г. относно доброволна схема с Турция за 

хуманитарно приемане (C(2015) 9490 окончателен). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 

критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на 

молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин 

на трета държава или от лице без гражданство (COM(2016)0270). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на 

Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета (COM(2016) 468 окончателен). 

Обосновка: 

Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. Сумата, 

приспадната от бюджетен ред 18 03 01 02, беше прехвърлена в новия бюджетен ред 18 03 01 03. 

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

Проектоизменение 145 
=== FEMM/6208 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Подобряване на закрилата за лицата, търсещи убежище, срещу основано на пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за укрепване на правата и подобряване на положението 

на жените, децата, непридружените млади момичета и момчета и ЛГБТКИ (въз основа на 

насоките на ВКБООН във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност), както 

и за удовлетворяване на необходимостта от предотвратяване на основаното на пола насилие 

над лицата, търсещи убежище. 

Правно основание 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 
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определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента 

за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112). 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО 

на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168). 

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (OВ L 239, 15.9.2015 г., 

стр. 146). 

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 

80). 

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 

2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза 

на Италия и Гърция (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 82). 

Обосновка: 

Според Агенцията за основните права лицата, търсещи убежище, и мигрантите се сблъскват с 

различни форми на насилие и тормоз в целия ЕС. Тези действия сe извършват и толерират от 

държавни органи, частни лица, както и от групи за наблюдение. За всички бежанци и лица, търсещи 

убежище, включително жените, момичетата и ЛГБТКИ, трябва да бъде гарантирана сигурност по 

време на процедурата за предоставяне на убежище и в приемните центрове, както и уважение от 

страна на имиграционните органи. Те следва да живеят живота си без насилие и да получат закрила. 

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

Проектоизменение 518 
=== VERT/7680 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Подобряване на закрилата на лицата, търсещи убежище, срещу основано на пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за укрепване на правата и подобряване на положението 

на жените, децата, непридружените млади момичета и момчета и ЛГБТКИ (въз основа на 

насоките на ВКБООН във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност), както 

и за необходимостта от предотвратяване на основаното на пола насилие над лицата, 

търсещи убежище. 

Правно основание: 
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Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента 

за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112). 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО 

на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168). 

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (OВ L 239, 15.9.2015 г., 

стр. 146). 

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 

80). 

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 

2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза 

на Италия и Гърция (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 82). 

Обосновка: 

Според Агенцията за основните права лицата, търсещи убежище, и мигрантите се сблъскват с 

различни форми на насилие и тормоз в целия ЕС. Тези действия сe извършват и толерират от 

държавни органи, частни лица, както и от бдителни групи. На всички бежанци и лица, търсещи 

убежище, включително жените, момичетата и ЛГБТКИ, трябва да бъде гарантирана сигурност по 

време на процедурата за предоставяне на убежище и в приемните центрове, както и уважение от 

страна на имиграционните органи. Те следва да живеят живота си без насилие и да получат закрила. 

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

Проектоизменение 483 
=== LIBE/5891 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 03 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Насърчаване прилагането на справедливи и ефективни стратегии за връщането на лица 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Компр. изм. 2 — обхваща: Изм. 5822 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 5831 (Катерина 

Киничи); Изм. 5837 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 5851 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 

5807 (Кристиан Терхеш); Изм. 5832 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 5838 (Гуендолин 

Делбос-Корфилд); 
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Настоящият бюджетен кредит е в подкрепа на осъществяването на справедливи, ефективни и 

зачитащи правата и достойнството на човека връщания от страна на държавите членки, 

които допринасят за предотвратяване на незаконната имиграция, с акцент върху спазването 

на правата на човека, устойчивостта на връщането и ефективното обратно приемане в 

държавите на произход и транзитните държави. 

С него следва да се финансират мерки, съпътстващи процедурите за връщане, мерки за 

връщане, практическо сътрудничество и мерки за изграждане на капацитет на държавите 

членки. 

По инициатива на Комисията бюджетният кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални действия, основани на официални споразумения, или действия от особен 

интерес за Съюза. Тези действия подкрепят по-конкретно: 

- задълбочаването на сътрудничеството в рамките на Съюза при прилагането на правото на 

Съюза и споделянето на добри практики в областта на връщането, 

- създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и пилотни проекти, както и 

улесняването на обмена на опит и добри практики, 

- проучванията и изследванията относно спазването на правата на човека в областта на 

връщането, разпространението и обмена на информация относно най-добрите практики и 

относно всички други аспекти на политиките за връщане, 

- разработването и прилагането от страна на държавите членки на общи статистически 

инструменти, методи и показатели за измерване на развитието на политиката в областта на 

връщането, 

- подготовката, наблюдението, административната и техническата подкрепа и 

разработването на механизъм за оценяване, необходими за провеждането на политиките в 

областта на миграцията, 

- сътрудничеството с трети държави чрез формални споразумения въз основа на глобалния 

подход на ЕС към миграцията и мобилността, по-специално в рамките на осъществяването на 

споразуменията за обратно приемане и партньорствата за мобилност, 

- повишаването на осведомеността, информационните и комуникационните дейности, 

свързани с политиките на Съюза в областта на миграцията, приоритетите и постиженията. 

Обосновка: 

Настоящият бюджетен ред е предназначен от една страна за законната миграция и интеграция, а от 

друга - за политиките в областта на връщането. За да стане този бюджетен ред по-ясен и по-

разбираем, с настоящото изменение се предлага той да се раздели на два бюджетни реда: 

съществуващият 18 03 01 02 да бъде за законната миграция и интеграция, а новият 18 03 01 03 за 

връщането. 

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

Проектоизменение 863 
=== S&D//7393 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 04 3.0.1     294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 
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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      294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Бюджетен ред: 

Увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за засилване на солидарността и поделянето на 

отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, 

които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище, включително чрез 

практическо сътрудничество съгласно целта, определена в член 3, параграф 2, буква г) от 

Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО 

на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168). 

Актове за справка: 

Добавя се следният текст: 

Препоръка на Комисията от 11 януари 2016 г. относно доброволна схема с Турция за 

хуманитарно приемане (C(2015) 9490 окончателен). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 

критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на 

молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин 

на трета държава или от лице без гражданство (COM(2016)0270). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на 

Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета (COM(2016) 468 окончателен). 

Обосновка: 

Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. Сумата, 

приспадната от бюджетен ред 18 03 01 01, беше прехвърлена в новия бюджетен ред 18 03 01 04. 

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

Проектоизменение 456 
=== LIBE/5839 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 18 03 01 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 04 
3.0.OTH 

    83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Резерви         

Общо      83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Бюджетен ред: 

Подобряване на закрилата на лицата, търсещи убежище, срещу основано на пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за укрепване на правата и подобряване на положението 

на жените, децата, непридружените млади момичета и момчета и ЛГБТКИ (въз основа на 

насоките на ВКБООН във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност) и за 

необходимостта от предотвратяване на основаното на пола насилие срещу мигранти и лица, 

търсещи убежище. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента 

за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112). 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 

създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО 

на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168). 

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (OВ L 239, 15.9.2015 г., 

стр. 146). 

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в 

областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 

80). 

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 

2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза 

на Италия и Гърция (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 82). 

Актове за справка: 

Добавя се следният текст: 

Препоръка на Комисията от 11 януари 2016 г. относно доброволна схема с Турция за 

хуманитарно приемане (C(2015) 9490 final). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 4 

май 2016 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 

компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от 

държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство 

(COM(2016)0270 final). 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесено от Комисията на 
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13 юли 2016 г., за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) 

№ 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016) 468 final). 

Обосновка: 

Според Агенцията за основните права (FRA) лицата, търсещи убежище, и мигрантите се сблъскват с 

различни форми на насилие и тормоз в целия ЕС (доклад на FRA). Такива действия сe и извършват и 

толерират от държавни органи, частни лица, както и от бдителни групи. Всички мигранти и лица, 

търсещи убежище, включително жени, деца, непридружени млади момичета и момчета и ЛГБТКИ 

лица, трябва да бъдат защитени от насилие, основано на пола, включително чрез осигуряване на 

подходящи процедури за предоставяне на убежище, условия на приемане и достъп до правосъдие. Те 

следва да живеят живота си без насилие и да получават закрила. 

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

Проектоизменение 482 
=== LIBE/5890 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 01 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 01 04 
3.0.1 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Увеличаване на солидарността и подобряване на споделянето на отговорността между 

държавите членки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Компр. изм. 1 — обхваща: Изм. 5801 (Елисавет Воземберг-Вриониди); Изм. 5802 (Константинос 

Арванитис); Изм. 5806 (Кристиан Терхеш); Изм. 5821 (Корнелия Ернст, Клеър Дейли); Изм. 

5830 (Катерина Киничи); Изм. 5849 (Гуендолин Делбос-Корфилд); Изм. 5841 (Гуендолин Делбос-

Корфилд) 

Настоящият бюджетен кредит е предназначен за увеличаване на солидарността и 

подобряване на споделянето на отговорността между държавите членки, по-специално по 

отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи 

убежище, включително чрез практическо сътрудничество съгласно целта, определена в член 3, 

параграф 2, буква г) от Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. 

Настоящият бюджетен кредит е предназначен също така за финансиране на дейностите, 

свързани с презаселването, прехвърлянето на лица, търсещи или получили международна 

закрила, и друг вид ad hoc хуманитарно приемане, при което неизменно се отчитат висшите 

интереси на детето. 

Обосновка: 

Предлага се двата съществуващи бюджетни реда (18 03 01 01 и 18 03 01 02) за ФУМИ да станат 

четири, за да бъдат отразени точно четирите конкретни цели на фонда и да се повиши прозрачността. 

Справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на фонда беше 
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приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до създаването на този фонд. 

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

Проектоизменение 523 
=== VERT/7685 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 03 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 03 04 
3.0.OTH 

    48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Резерви         

Общо      48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Бюджетен ред: 

Фонд на ЕС за издирване и спасяване (5808) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на държавите членки при изпълнение на 

задълженията им, поети в областта на правата на човека (5824) и съгласно международното 

морско право (5808), за оказване на помощ на бедстващи лица, по-специално при ситуации на 

издирване и спасяване (5808). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

(Регламент № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване 

на фонд „Убежище, миграция и интеграция“, член 3, параграф 5 — Цели). 

Обосновка: 

Комисията следва да представи законодателно предложение за създаване на Фонд за издирване и 

спасяване. Предвид предизвикателствата в Средиземноморието и разиграващата се там хуманитарна 

трагедия ЕС трябва да положи повече усилия за насърчаване на спасяването на хора и за 

демонстриране на солидарност между държавите членки при извършване на операциите по търсене и 

спасяване. 

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

Проектоизменение 577 
=== I-D//7740 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза 

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 

18 04 01 01 3.0.7 25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 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  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

В съответствие с общата цел за доближаване на Европа до нейните граждани, първостепенната цел 

на програмата "Европа за гражданите"" е да развие европейското гражданство и да подобри 

условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза. 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на дейности като партньорства, структурна 

подкрепа, проекти във връзка с паметта за миналото, историята на Съюза и идентичността му, 

граждански срещи, мрежи от побратимени градове, проекти на гражданите и на гражданското 

общество, партньорски оценки, проучвания и услуги в областта на комуникацията, мерки за 

подкрепа, събития и структури за подкрепа в държавите членки, включително проекти на 

организациите на гражданското общество, които насърчават интеграцията, езиковото многообразие, 

сближаването и недискриминацията, с особен акцент върху европейските малцинства. 

Този бюджетен кредит е предназначен също така за популяризиране на европейското гражданство 

посредством информиране на гражданите, на всички официални езици на Съюза, за техните права 

като граждани на Съюза, възможностите за гражданско участие на равнището на Съюза и влиянието 

на Съюза върху ежедневието им. 

Към вписаните в тази позиция кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ по 

силата на Споразумението за Европейското 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 настоящия раздел, което е неделимо от общия 

бюджет. 

Всички приходи от вноски за участие в програми на Съюза от страни кандидатки и ако е приложимо, 

от потенциални кандидатки от Западните Балкани, 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. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за 

гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3), и по-специално член 2 от него. 

Обосновка: 

Ние не считаме за необходимо да се подкрепя този бюджетен ред, предназначен да осигурява 

средства за пропагандни инициативи на ЕС. 

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

Проектоизменение 513 
=== VERT/7658 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Резерви         

Общо  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Обосновка: 

Програма „Европа за гражданите“ има висока добавена стойност и целта ѝ е укрепването на 

европейския проект. Тя следва да бъде подсилена, особено предвид настоящите времена. 

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

Проектоизменение 192 
=== CULT/5976 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Резерви         

Общо  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за програма „Европа за гражданите“. С изменението се 

предлага увеличение с 10% на бюджетния ред за засилване на действията и за справяне с ниския 

процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 749 
=== S&D//7232 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Резерви         

Общо  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Обосновка: 
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За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за програма „Европа за гражданите“. 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 257 
=== AFCO/6431 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Резерви         

Общо  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Обосновка: 

Важно е да се възстанови равнището на бюджетните кредити за поети задължения от 

проектобюджета по този бюджетен ред, както беше предложено от Комисията, и да се увеличи 

равнището на бюджетните кредити за плащания в проектобюджета за 2020 г. до равнището от 2019 г. 

Този инструмент е жизненоважен за засилване на процесите на демокрация на участието в ЕС и за 

изграждане на доверие у гражданите и на разбиране на европейските политики, поради което за тази 

програма, както и за свързаните комуникационни стратегии, следва да се предостави достатъчно 

финансиране с оглед на постигането на техните цели. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 465 
=== LIBE/5853 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 04 01 01 — „Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване 

на капацитета за гражданско участие на равнището на 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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Резерви         

Общо  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 253 
=== AFCO/6427 === 
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Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 04 01 77 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 04 01 77 
3.0.PPPA 

    1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Резерви         

Общо      1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Годишнина от Декларацията на Шуман 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

С пилотния проект се предлага да се отбележи 70-ата годишнина от Декларацията на Шуман 

и да се използва тази дата, за да се отбележи напредък в постигането на все по-тесен съюз. 

Могат да бъдат проведени няколко дейности през почивните дни около 9 май 2020 г. с 

участието по-специално на представители на граждански организации и мрежи, участвали 

неотдавна в гражданските диалози, консултациите с гражданите и сходни кампании на 

институциите и на гражданското общество: 

а) исторически семинар, посветен на Декларацията на Шуман; 

б) политически дебат относно нейната актуалност и поуките, които биха могли да бъдат 

извлечени за бъдещето; 

в) конвенция на гражданите; 

г) специално заседание на Европейския парламент; 

д) специално събиране на Европейския съвет; 

е) междуинституционална декларация с конкретни стъпки за постигане на политически съюз. 

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: 

70-ата годишнина от Декларацията на Шуман следва да бъде не просто възпоменание на миналото, 

но и повод за създаване на политики и събиране на сили в цялото общество и в институциите на ЕС, 

за да се допълни виждането за политически съюз, въплътено в посочената декларация. 

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

Проектоизменение 578 
=== I-D//7741 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

Статия 18 06 02 — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) 

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 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Резерви         

Общо  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Обосновка: 

Не е ясна действителната добавена стойност от този център. 

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

Проектоизменение 442 
=== LIBE/5803 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 06 02 — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) 

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 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Резерви         

Общо  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Обосновка: 

Допълнителното финансиране е необходимо за покриване на минималните условия, необходими, за 

да може ЕЦМНН да работи ефективно и да изпълнява задълженията си съгласно своя мандат, 

мисията си и законовите си задължения. 

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

Проектоизменение 802 
=== S&D//7287 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 06 02 — Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) 

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 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Резерви         

Общо  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Обосновка: 

Преодолява се финансовото разминаване между искането на управителния съвет на ЕЦМНН и 

проектобюджета на Комисията с цел да се даде възможност на Центъра да изпълнява правилно 

своите задачи и операции, като например анализ на отпадъчните води, операции по събиране на 
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данни и подкрепа за нови и чувствителни информационни системи. Тези дейности са от основно 

значение, за да може ЕС да бъде способен да отговаря на нови епидемии и заплахи в тази деликатна 

област. 

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

Проектоизменение 444 
=== LIBE/5805 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 07 77 

Бюджетен ред: 

Пилотни проекти и подготвителни действия 

Обосновка: 

Проектът е в отговор на разрастващия се проблем, свързан със словото на омразата в ЕС. Целта на 

проекта е да се разбере и предотврати това явление. Приложимото право на ЕС (Рамково решение 

2008/913/JHA) и препоръките на Съвета на Европа ограничават тълкуването на словото на омразата. 

За да се предотврати ефективно това явление, е необходимо да се образоват децата, младите хора, 

практикуващите специалисти в областта на образованието, както и други групи, за да се преценява 

неподходящото поведение и да се повлияе на бързото му изключване от социалния живот. 

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

Проектоизменение 444 
=== LIBE/5805 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 07 77 01 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

18 07 77 01 
3.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейски наръчник за борба със словото на омразата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предложеният пилотен проект предвижда съставянето на Европейски наръчник за словото на 

омразата, посветен на този проблем. Идеята е в него да се определят понятия като слово на 

омразата и тролване и явления като патострийминг или особено опасното социално 

инженерство, което дава възможност за умишлено манипулиране на обществото. Наръчникът 

следва да се превърне в източник на знания за вътрешното законодателство на всички държави 

членки, гарантиращо защита срещу изброените явления, както и за правните последици, 

предвидени за техните разпространители. 

За изпълнението на проекта се предвижда провеждането на срещи с експерти от целия 

Европейски съюз, както и сътрудничество с местни органи и неправителствени организации. 



 

 61 

Проектът ще се състои от три основни елемента: 

1) Семантика — понастоящем както в европейското законодателство, така и в националните 

законодателства липсва точно определение на понятието слово на омразата. Поради това е 

необходимо да се предприемат задълбочени проучвания за диагностицирането на този проблем 

и за определяне на неговите основни характеристики. Идеята е да се допринесе за 

разработването на определение на европейско равнище, което в идеалния случай да се прилага 

във всички държави — членки на ЕС. 

2) Диагностициране — тъй като в правния ред не съществува понятие слово на омразата, 

проектът предвижда срещи, дебати и конференции с експерти, които да дадат възможност за 

очертаване на проблема и придобиване на специализирани познания. Тези дейности ще 

допринесат за повишаване на чувствителността на обществото и публичните органи по 

отношение на този разрастващ се проблем. 

3) Образование — образованието остава един от най-важните фактори. Работата в тази 

област ще бъде насочена към различни социални групи с цел ефективно повишаване на 

осведомеността относно безспорно съществуващия проблем, свързан със словото на омразата 

в съвременния свят. За фактора образование следва да се разчита главно на изграждането на 

капацитета на работещите в сферата на образованието и на организирането на срещи и 

обучения, придружени от анализ от правни експерти в тази област. Акцентът следва да бъде 

върху повишаването на осведомеността сред децата и младите хора, които се считат за 

особено уязвими. Значението на цифровите навици на тази група също ще се взема предвид. 

Данните на Евростат сочат, че 93% от младите хора на възраст 16—19 години са използвали 

интернет ежедневно през 2016 г. спрямо 90% от младите хора на възраст 25—29 години. 

Накратко, важен елемент от проекта ще бъде работата на местно равнище в училищата, 

както и интерактивните срещи, дискусии и разисквания с ученици и преподаватели и 

обучаването им как да реагират бързо на възникващите заплахи. Освен това се предвижда 

сътрудничество с доставчиците на комуникационни услуги и социални медии. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на 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 (OВ 

L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът е в отговор на разрастващия се проблем, свързан със словото на омразата в ЕС. Целта на 

проекта е да се разбере и предотврати това явление. Приложимото право на ЕС (Рамково решение 

2008/913/JHA) и препоръките на Съвета на Европа ограничават тълкуването на словото на омразата. 

За да се предотврати ефективно това явление, е необходимо да се образоват децата, младите хора, 

практикуващите специалисти в областта на образованието, както и други групи, за да се преценява 

неподходящото поведение и да се повлияе на бързото му изключване от социалния живот. 

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

Проектоизменение 983 
=== GUE//8087 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 



 

 62 

Статия 33 02 01 — Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на 

възможност за действие 

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 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Резерви         

Общо  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Защитата на правата и овластяването на гражданите продължават да бъдат голямо предизвикателство 

в целия ЕС. Това налага значително увеличение на средствата по този бюджетен ред за постигане на 

среда, в която правата на всеки са напълно защитени. 

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

Проектоизменение 514 
=== VERT/7659 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 01 — Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на 

възможност за действие 

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 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Резерви         

Общо  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Обосновка: 

Програма „Права и гражданство“ има висока добавена стойност и целта ѝ е да помага, да 

предотвратява и да се бори с всички форми на насилие срещу деца, младежи и жени, както и с 

основаното на пола насилие срещу други групи, включително лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните лица. Тази програма следва да бъде подсилена. 

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

Проектоизменение 149 
=== FEMM/6213 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 01 — Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на 

възможност за действие 

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 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Резерви         

Общо  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 
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Обосновка: 

Според данни на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), през 2014 г. всяка трета 

жена е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15-годишна възраст. 

За провеждането на сериозна и истинска борба срещу това явление е необходимо, наред с други 

мерки, създаването на система за често и непрекъснато събиране и анализ на данни. Познаването на 

мащабите и причините за този проблем е важно за прилагането на ответни мерки на политиката, 

както и за промяна на социално-икономическите политики, които оказват пряко или непряко 

въздействие върху насилието срещу жени, деца и младежи. 

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

Проектоизменение 258 
=== AFCO/6432 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 01 — Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на 

възможност за действие 

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 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Резерви         

Общо  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Обосновка: 

Важно е да се възстанови равнището на бюджетните кредити за поети задължения от 

проектобюджета по този бюджетен ред, както беше предложено от Комисията.Този инструмент е 

жизненоважен за засилване на процесите на демокрация на участието в ЕС и за изграждане на 

доверие у гражданите и на разбиране за европейските политики.Поради това за тази програма, както 

и за свързаните комуникационни стратегии, следва да се предостави достатъчно финансиране с оглед 

на постигането на техните цели. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 470 
=== LIBE/5860 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 01 — Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на 

възможност за действие 

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 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Резерви         

Общо  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Обосновка: 
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Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 515 
=== VERT/7660 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 02 — Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството 

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 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Резерви         

Общо  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Обосновка: 

Програма „Права и гражданство“ има висока добавена стойност и целта ѝ е да помага, да 

предотвратява и да се бори с всички форми на насилие срещу деца, младежи и жени, както и с 

основаното на пола насилие срещу други групи, включително лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните лица. Тази програма следва да бъде подсилена. 

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

Проектоизменение 150 
=== FEMM/6215 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 02 — Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството 

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 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Резерви         

Общо  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Обосновка: 

От началото на икономическата и финансова криза, икономическите, социалните и трудовите 

неравенства, както и неравенствата между половете са се изострили между отделните държави 

членки и в рамките на самите държави. 

Познаването на настоящото измерение и причините за този проблем е от съществено значение за 

извършването на структурни промени в политиките. За тази цел е важно да бъдат отпуснати 

достатъчно финансови ресурси, за да се обезпечи, наред с другото, непрекъснато и често събиране, 

анализ и публикуване на данни и статистическа информация; размяна на мнения; или подкрепа за 

кампании за повишаване на осведомеността. 

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

Проектоизменение 453 
=== LIBE/5826 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 02 — Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството 

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 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Резерви         

Общо  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 151 
=== FEMM/6218 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу жените, както и с основаното на 

пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за предотвратяване и борба с всички форми на насилие 

срещу жените, както и с основаното на пола насилие; за насърчаване на ратифицирането на 

Истанбулската конвенция от държавите — членки на ЕС, които все още не са я 

ратифицирали; за увеличаване на финансирането за центровете за прием на жени в ЕС, за 

подобряване на закрилата за правата на жените и момичетата и за борба с всички форми на 

насилие чрез систематични последващи действия във връзка с европейското проучване за 

насилието, основано на пола, в съответствие с член 11 от Истанбулската конвенция. 

Правно основание 

Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално член 4, параграф 1, буква д) и член 5, параграф 1 от 

него. 

Обосновка: 

Всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15-

годишна възраст, повече от половината жени са били подложени на сексуален тормоз, а една от всеки 

20 жени е била изнасилена. ЕС трябва да положи повече усилия за борба с това нарушение на 
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основните права. Целта на това изменение е да се осигури адекватно финансиране, като се обърне 

тенденцията на съкращения по тази програма от последните няколко години, и да се гарантира 

прозрачност при разпределянето на бюджета, като се запази специален бюджетен ред за постигането 

на тази цел, както се изисква за правилното прилагане на бюджетирането, съобразено с равенството 

между половете. 

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

Проектоизменение 457 
=== LIBE/5842 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу деца, млади хора и жени и с 

основаното на пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за предотвратяване и борба с всички форми на насилие 

срещу деца, млади хора и жени, както и с основаното на пола насилие срещу други групи, 

включително срещу ЛГБТИК лицата; за насърчаване на ратифицирането на Конвенцията от 

Истанбул от държавите — членки на ЕС, които все още не са я ратифицирали; за увеличаване 

на финансирането за приютите за жени в ЕС; за подобряване на защитата на правата на 

жените и момичетата и за борба с всички форми на насилие чрез систематични последващи 

действия, произтичащи от европейското проучване за насилието, основано на пола, в 

съответствие с член 11 от Истанбулската конвенция. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално член 4, параграф 1, буква д) и член 5, параграф 1 от 

него. 

Обосновка: 

Всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15-

годишна възраст, повече от половината жени са били подложени на сексуален тормоз, а една от всеки 

20 жени е била изнасилена. ЕС трябва да полага повече усилия за борба с това нарушение на 

основните права. Целта на това изменение е да се осигури адекватно финансиране и да обърне 

тенденцията на експериментиране със съкращения на финансовите средства от последните няколко 

години. Освен това с това изменение се цели да се осигури прозрачност при разпределението на 

бюджета чрез заделяне на специален бюджетен ред за конкретната цел, както се изисква за 

правилното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 519 
=== VERT/7681 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 04 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Бюджетен ред: 

Предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу жените, както и с основаното на 

пола насилие 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за предотвратяване на и борба с всички форми на 

насилие срещу жените, както и с основаното на пола насилие; за насърчаване на 

ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от държавите — членки на ЕС, които все още 

не са я ратифицирали; за увеличаване на финансирането за центровете за прием на жени в ЕС, 

за подобряване на закрилата за правата на жените и момичетата и за борба с всички форми на 

насилие чрез систематични последващи действия във връзка с европейското проучване за 

насилието, основано на пола, в съответствие с член 11 от Конвенцията от Истанбул; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално член 4, параграф 1, буква д) и член 5, параграф 1 от 

него. 

Обосновка: 

Всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15-

годишна възраст, повече от половината жени са били подложени на сексуален тормоз, а една от всеки 

20 жени е била изнасилена. ЕС трябва да положи повече усилия за борба с това нарушение на 

основните права. Целта на това изменение е да се осигури адекватно финансиране, като се обърне 

тенденцията на съкращения по тази програма от последните няколко години, и да се гарантира 

прозрачност при разпределянето на бюджета, като се запази специален бюджетен ред за постигането 

на тази цел, както се изисква за правилното прилагане на бюджетиране, съобразено с равенството 

между половете. 

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

Проектоизменение 152 
=== FEMM/6219 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 33 02 05 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Резерви         

Общо      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Бюджетен ред: 

Насърчаване на равенството между половете и постигането на напредък при интегрирането 

на принципа за равенство между половете 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за изпълнение на специфичната цел 4 в рамките на 

програмата „Права, равенство и гражданство“, и по-специално за насърчаване на равенството 

между половете и постигане на напредък в интегрирането на принципа за равенство между 

половете. 

Правно основание 

Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално член 4, параграф 1, буква г) и член 5, параграф 1 от 

него. 

Обосновка: 

Член 8 от ДФЕС определя принципа за интегриране на равенството между половете във всички 

дейности на ЕС. Правилното прилагане на принципа за интегриране на равенството между половете 

във всички дейности на ЕС изисква прозрачност на бюджетните средства, предназначени за 

насърчаване на равенството между половете и за борба с дискриминацията въз основа на пола. Целта 

на това изменение е да се създаде специален бюджетен ред за постигане на целта за равенство между 

половете в рамките на програмата „Права, равенство и гражданство“ и да се осигури достатъчно 

финансиране, за да се гарантира изпълнението на тази цел. 

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

Проектоизменение 520 
=== VERT/7682 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 05 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Резерви         

Общо      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Бюджетен ред: 

Насърчаване на равенството между половете и постигането на напредък в интегрирането на 

принципа на равенство между половете 

Забележки: 
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Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за изпълнение на специфичната цел 4 в рамките на 

програма „Права, равенство и гражданство“, а именно за насърчаване на равенството между 

половете и постигане на напредък в интегрирането на равенството между половете. 

Правно основание 

Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 62), и по-специално член 4, параграф 1, буква г) и член 5, параграф 1 от 

него. 

Обосновка: 

Член 8 от ДФЕС определя принципа за интегриране на равенството между половете във всички 

дейности на ЕС. Правилното прилагане на принципа за интегриране на равенството между половете 

във всички дейности на ЕС изисква прозрачност на бюджетните средства, предназначени за 

насърчаване на равенството между половете и за борба с дискриминацията въз основа на пола. Целта 

на това изменение е да се създаде специален бюджетен ред за постигане на целта за равенство между 

половете в рамките на програма „Права, равенство и гражданство“ и да се предостави достатъчно 

финансиране, за да се осигури изпълнението на тази цел. 

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

Проектоизменение 458 
=== LIBE/5843 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 06 — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 

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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Резерви         

Общо  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Обосновка: 

Агенцията за основните права (FRA) предоставя на институциите и агенциите на Съюза важна 

помощ и експертен опит в областта на основните права. Понастоящем се предлагат, приемат и 

прилагат все повече политики на ЕС, които оказват въздействие върху основните права, по-

специално в областта на убежището, миграцията, граничния контрол, наказателното право и 

полицейското и съдебното сътрудничество. Поради това е от ключово значение FRA да разполага с 

достатъчно ресурси и компетентности, за да се справи с този допълнителен натиск. 

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

Проектоизменение 153 
=== FEMM/6220 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

Статия 33 02 06 — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 

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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Резерви         

Общо  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 985 
=== GUE//8089 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 06 — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 

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 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Резерви         

Общо  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 532 
=== ECR//7903 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 07 — Европейски институт за равенство между половете (EIGE) 

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 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Резерви         

Общо  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Обосновка: 

С цел постигане на ефикасност в бюджета на ЕС и в интерес на добавената стойност за ЕС, както и с 

оглед на значителното дублиране на работата на тази агенция с работата на други европейски 

агенции, финансирането за този институт следва да се прекрати. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 615 
=== I-D//7778 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 07 — Европейски институт за равенство между половете (EIGE) 

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 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Резерви         

Общо  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Обосновка: 

Не е ясна действителната добавена стойност от този институт. 

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

Проектоизменение 154 
=== FEMM/6223 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 02 07 — Европейски институт за равенство между половете (EIGE) 

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 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Резерви         

Общо  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Обосновка: 

С това изменение се анулира съкращението на средствата, извършено от Съвета в проектобюджета на 

Комисията, и допълнително се увеличава финансирането за EIGE с 50 000 EUR с цел подкрепа на 

неговата важна работа и улесняване на бъдещите анализи и експертен опит, предвид важните 

предложения, които се очакват от новата Комисия в областта на равенството между половете. 

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

Проектоизменение 441 
=== LIBE/5800 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 77 01 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 
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Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Roma Civil Monitor — Укрепване на капацитета и участието на 

ромското и проромското гражданско общество в мониторинга и прегледа на политиките 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предложеното подготвително действие ще продължи работата по пилотен проект 

JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, който e към своя край, и, използвайки придобития от него 

опит, ще продължи да допринася по един по-добър начин за укрепването и по-нататъшното 

изграждане на капацитета на ромското и проромското гражданско общество, както и на 

механизма за наблюдение на приобщаването на ромите, по-специално с изготвянето и 

разпространението на независими граждански доклади, в които коалиции на гражданското 

общество биха могли да представят информация и данни, алтернативни на представяните от 

държавите членки във връзка с изпълнението на техните стратегии. Тези доклади на 

гражданското общество биха могли да предоставят знания от местно равнище, необходими за 

националните и европейските политически процеси, и да разглеждат реалното социално 

въздействие на предприеманите от правителствата мерки. 

Мониторингът ще се съсредоточи върху изпълнението на местно равнище на стратегии в 

четирите приоритетни области (заетост, образование, жилищно настаняване, 

здравеопазване), както и в областта на борбата с дискриминацията и антиромските 

настроения и за равенство между половете, и също така ще предостави информация за 

степента на участие на гражданското общество, използването на средствата на ЕС и 

интегрирането на мерките за приобщаване на ромите. 

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: 

Независимите доклади, изготвяни от организации на гражданското общество, са необходимо 

допълнение към докладите на държавите членки за придобиването на реална представа за 

въздействието на програмите за приобщаване и за политическите ангажименти на различни равнища. 

Едно силно ромско и проромско гражданско общество, със своя капацитет, своите знания и своята 

способност да сигнализира за случаи на дискриминация и антиромски настроения, може да 

допринесе за засилване на политическата воля и повишаване на осведомеността относно значението 

на приобщаването на ромите. За тази цел се нуждаем от целева подкрепа, управлявана пряко от ЕК. 

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

Проектоизменение 447 
=== LIBE/5811 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 02 77 01 

 

 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 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Резерви         

Общо      600 000 360 000 600 000 360 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Зачитане на основните права на интерсексуалните лица 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Настоящият пилотен проект има за цел създаването на експертна група на ЕС по въпросите 

на интерсексуалните лица, която ще работи с лицата, разработващи политиките, и с 

основните заинтересовани страни на равнището на ЕС и на национално равнище, за справяне с 

нарушенията на основните права, с които се сблъскват интерсексуалните лица. Мрежата от 

експерти ще работи в административната, правната, здравната и образователната сфера и 

ще позволи обмен на добри практики между държавите — членки на ЕС, в борбата с 

дискриминацията, основана на полови характеристики. 

- Контекст - 

Интерсексуалните лица се раждат с полови характеристики, които се намират между 

стереотипните определения за мъжки и женски пол. Разликите в характеристиките на пола 

могат да се проявят в основни полови белези (полови органи) или с вторични полови белези 

(мускулна маса, окосмяване, развитие на гърдите). 

Поради патологизирането на интерсексуалността често се правят корективни хирургически 

операции (свързани с интерсексуалността генитални осакатявания) и новородени деца се 

подлагат на медицински интервенции, за да се впишат в категорията на един пол. 

„Нормализиращи пола“ хирургически интервенции се извършват в поне 21 държави членки, дори 

когато от медицинска гледна точка това не е необходимо. Често се налага интервенциите да 

се повтарят до края на детството и впоследствие да се допълват с хормонално лечение, което 

продължава през целия живот и се отразява на здравето на интерсексуалните лица. 

Интерсексуалните бебета, деца и възрастни са изложени на редица нарушения на правата на 

човека и посегателства над достойнството и телесната неприкосновеност през целия си 

живот поради медицински лечения без дадено съгласие, липса на достъп до медицински 

досиета, патологизация и дискриминация. Тези нарушения на правата на човека обаче остават 

до голяма степен невидими и неизвестни за разработващите политиките. 

През последните пет години международните правозащитни организации излязоха с редица 

изявления, доклади и резолюции относно правата на интерсексуалните лица, последната от 

които беше резолюция 2018/2878 (RSP), приета от Европейския парламент на 14 февруари 2019 

г. В резолюцията се отбелязва „спешната необходимост да се обърне внимание на нарушенията 

на правата на човека на интерсексуалните лица“. В нея Европейската комисия се призовава да 

засили обмена на добри практики относно мерките за предотвратяване и привличане на 

вниманието върху нарушенията на правата на човека на интерсексуални лица, така че 

държавите членки да могат в крайна сметка да приемат подходящо законодателство 

(параграфи 11 и 16), и да подкрепя и финансира изследователската работа в областта на 

положението с правата на човека на интерсексуалните лица (параграф 13). Още през 2015 г. в 

своя доклад относно „Положението с основните права на интерсексуалните лица“ Агенцията 

на ЕС за основните права (FRA) препоръча на институциите на ЕС да предприемат действия 

срещу нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица. 

Европейската комисия включи борбата с дискриминацията на интерсексуалните лица в своя 
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списък от действия за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на 

лицата ЛГБТИ, като постави специален акцент върху повишаването на осведомеността чрез 

кампанията „Всички еднакво мечтаем”. Пилотният проект ще даде възможност за по-

нататъшно инвестиране в работата по въпросите на правата на човека на интерсексуалните 

лица, за натрупване на експертен опит и събиране на данни, както и за подкрепа на държавите 

членки за възприемане на правилен подход към нарушенията на правата на човека на 

интерсексуалните лица и въвеждане на мерки за защита. 

Пилотният проект следва препоръки на международни и европейски стандарти в областта на 

правата на човека, включително на резолюция 2018/2878 (RSP) на ЕП. 

— Резултати — 

1) форум на ЕС, в който участват експерти в областта на правото, медицината и правата на 

човека на интерсексуалните лица ще събира най-добри практики и предоставя правна помощ 

на разработващите националните политики лица, като същевременно работи в тясно 

сътрудничество с активисти и организации на гражданското общество, като OII-Europe; 

2) на лицата, разработващи политики в областта на недискриминацията, правосъдието и 

равенството между половете се предоставят ясни насоки, данни и експертен опит за 

информирано разработване на законодателство и политики за защита на правата на 

интерсексуалните лица в различни области на политиката; 

3) провеждане на активни разговори, взаимно обучение и обмен на добри практики между 

институциите на ЕС и различните държави членки; 

4) събиране на данни и обмен на знания, за да се гарантира разработването на основани на 

установени факти политики. 

С настоящия проект следва да се осигури последователност на подхода, както при неговото 

изпълнение, така и в бъдещите политики и програми в подкрепа на интерсексуалните лица 

(резолюция на ЕП 2018/2878 (RSP), точка 14). 

В резолюция 2018/2878 (RSP) на ЕП ясно се подчертава спешната необходимост да се обърне 

внимание на нарушенията на правата на човека, с които се сблъскват интерсексуалните лица. 

Въпреки няколкото законодателни инициативи за защита на интерсексуалните лица от 

нарушения на правата на човека и дискриминация, положението продължава да е критично в 

целия ЕС. Настоящият пилотен проект ще допринесе за изпълнението на препоръките на 

Агенцията на ЕС за основните права и на Европейския парламент, включително призива към 

ЕК да работи за увеличаването на знанията, осведомеността и възможностите на лицата, 

разработващи политиките на национално равнище и на равнището на ЕС, за да могат да се 

предприемат действия във връзка с нарушенията на правата на човека, с които 

интерсексуалните лица се сблъскват във всички области на живота. 

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: 

Има недостиг на финансиране на работата по въпросите, свързани с интерсексуалните лица, като с 

DEC-DISC-2018 и 2019 ЕС предоставя едва 250 000 EUR на проект (за период до 24 месеца) и не 

предоставя оперативна подкрепа на нито една организация за подкрепа на правата на 

интесексуалните лица. 
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Нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица продължават да бъдат широко 

разпространена практика във всички държави — членки на ЕС, с изключение на Малта и в известна 

степен Португалия. Докато това е така, очевидно има голяма необходимост от проект, който да 

улесни трансфера на знания между правителствата, заинтересованите страни, изследователите и 

интерсексуалните лица и подкрепящите ги организации. 

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

Проектоизменение 813 
=== S&D//7303 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 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 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Roma Civil Monitor — Укрепване на капацитета и участието на 

ромското и проромското гражданско общество в мониторинга и прегледа на политиките 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предложеното подготвително действие надгражда пилотен проект 

JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, който e към своя край, и въз основа на придобития от него 

опит ще продължи да допринася по един по-добър начин за укрепването и по-нататъшното 

изграждане на капацитета на ромското и проромското гражданско общество, както и на 

механизма за наблюдение по отношение на приобщаването на ромите, по-специално с 

изготвянето и разпространението на независими граждански доклади, в които коалиции на 

гражданското общество биха могли да представят информация и данни, алтернативни на 

представяните от държавите членки във връзка с изпълнението на техните стратегии. Тези 

публични доклади могат да осигурят конкретни познания за националните и европейските 

политически процеси и да повлияят върху реалното социално въздействие на предприеманите 

от правителствата мерки. 

Мониторингът ще се съсредоточи върху изпълнението на местно равнище на стратегии в 

четирите приоритетни области (заетост, образование, жилищно настаняване, 

здравеопазване), както и в областта на борбата с дискриминацията и антиромските 

настроения и за равенство между половете, и също така ще предостави информация за 

степента на участие на гражданското общество, използването на средства на ЕС и 

интегрирането на мерките за приобщаване на ромите. 

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). 



 

 76 

Обосновка: 

Независимите доклади, изготвяни от организации на гражданското общество, са необходимо 

допълнение към докладите на държавите членки за придобиване на реална представа за 

въздействието на програмите за приобщаване и за политическите ангажименти на различни равнища. 

Едно силно ромско и проромско гражданско общество, със своя капацитет, своите знания и своята 

способност да сигнализира за случаи на дискриминация и антиромски настроения, може да 

допринесе за по-силна политическа воля и повишаване на осведомеността относно значението на 

приобщаването на ромите. За тази цел се нуждаем от целева подкрепа, управлявана директно от ЕК. 

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

Проектоизменение 820 
=== S&D//7310 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 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 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Резерви         

Общо      600 000 360 000 600 000 360 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Зачитане на основните права на интерсексуалните лица 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Настоящият пилотен проект има за цел създаването на експертна група на ЕС по въпросите 

на интерсексуалните лица, която ще работи с лицата, разработващи политиките, и с 

основните заинтересовани страни на равнището на ЕС и на национално равнище, за справяне с 

нарушенията на основните права, с които се сблъскват интерсексуалните лица. Мрежата от 

експерти ще работи в административната, правната, здравната и образователната сфера и 

ще позволи обмен на добри практики между държавите — членки на ЕС в борбата с 

дискриминацията, основана на половите характеристики. 

- Контекст - 

Интерсексуалните лица се раждат с полови характеристики, които се намират между 

стереотипните определения за мъжки и женски пол. Разликите в характеристиките на пола 

могат да се проявят в основни полови белези (полови органи) или с вторични полови белези 

(мускулна маса, окосмяване, развитие на гърдите). 

Поради патологизирането на интерсексуалността често се правят корективни хирургически 

операции (свързани с интерсексуалността генитални осакатявания) и новородени се подлагат 

на медицински интервенции, за да се впишат в категорията на един пол. „Нормализиращи 

пола“ хирургически интервенции се извършват в поне 21 държави членки, дори когато от 

медицинска гледна точка това не е необходимо. Често се налага интервенциите да се 

повтарят до края на детството и впоследствие да се допълват с хормонално лечение, което 

продължава през целия живот и се отразява на здравето на интерсексуалните лица. 

Интерсексуалните бебета, деца и възрастни стават жертва на редица нарушения на правата 

на човека и посегателства над достойнството и телесната неприкосновеност през целия си 
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живот поради медицински лечения, за които не са дали своето съгласие, липса на достъп до 

медицинските си досиета, патологизация и дискриминация. Тези нарушения на правата на 

човека обаче остават до голяма степен невидими и неизвестни за разработващите 

политиките. 

През последните пет години международните правозащитни организации излязоха с редица 

изявления, доклади и резолюции относно правата на интерсексуалните лица, последната от 

които беше резолюция 2018/2878 (RSP), приета от Европейския парламент на 14 февруари 2019 

г. В резолюцията се отбелязва „спешната необходимост да се обърне внимание на нарушенията 

на правата на човека на интерсексуалните лица“. В нея Европейската комисия се призовава да 

засили обмена на добри практики относно мерките за предотвратяване и привличане на 

вниманието върху нарушенията на правата на човека на интерсексуални лица, така че 

държавите членки да могат в крайна сметка да приемат подходящо законодателство 

(параграфи 11 и 16), и да подкрепя и финансира изследователската работа в областта на 

положението с правата на човека на интерсексуалните лица (параграф 13). Още през 2015 г. в 

своя доклад относно „Положението с основните права на интерсексуалните лица“ Агенцията 

на ЕС за основните права (FRA) препоръча на институциите на ЕС да предприемат действия 

срещу нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица. 

Европейската комисия включи борбата с дискриминацията на интерсексуалните лица в своя 

списък с действия за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на лицата 

ЛГБТИ, като постави специален акцент върху повишаването на осведомеността чрез 

кампанията „Всички мечтаем еднакво“. Пилотният проект ще даде възможност за по-

нататъшно инвестиране в работата по въпросите на правата на човека на интерсексуалните 

лица, за натрупване на експертен опит и събиране на данни, както и за подкрепа на държавите 

членки за възприемане на правилен подход към нарушенията на правата на човека на 

интерсексуалните лица и въвеждане на мерки за защита. 

Пилотният проект следва препоръките на международните и европейските стандарти в 

областта на правата на човека, включително на резолюция 2018/2878 (RSP) на ЕП. 

— Резултати — 

1) форум на ЕС, в който участват експерти в областта на правото, медицината и правата на 

човека на интерсексуалните лица, събира най-добри практики и предоставя правна помощ на 

разработващите националните политики лица, като същевременно работи в тясно 

сътрудничество с активисти и организации на гражданското общество като OII-Europe; 

2) на лицата, разработващи политики в областта на недискриминацията, правосъдието и 

равенството между половете, се предоставят ясни насоки, данни и експертен опит за 

информирано разработване на законодателство и политики за защита на правата на 

интерсексуалните лица в различни области на политиката; 

3) провеждане на активни разговори, взаимно обучение и обмен на добри практики между 

институциите на ЕС и различните държави членки; 

4) събиране на данни и обмен на знания, за да се гарантира разработването на основани на 

установени факти политики. 

С настоящия проект следва да се осигури последователност на подхода както при неговото 

изпълнение, така и в бъдещите политики и програми в подкрепа на интерсексуалните лица 

(резолюция на ЕП 2018/2878 (RSP), точка 14). 

В резолюция 2018/287(RSP)8 на ЕП ясно се подчертава спешната необходимост да се обърне 

внимание на нарушенията на правата на човека, с които се сблъскват интерсексуалните лица. 

Въпреки няколкото законодателни инициативи за защита на интерсексуалните лица от 

нарушения на правата на човека и дискриминация положението продължава да е критично в 

целия ЕС. Този пилотен проект ще допринесе за изпълнението на препоръките на Агенцията на 
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ЕС за основните права и на Европейския парламент, включително призива към ЕК да работи за 

увеличаване на знанията, осведомеността и възможностите на лицата, разработващи 

политиките на национално равнище и на равнището на ЕС, и за предприемането на действия 

във връзка с нарушенията на правата на човека, с които интерсексуалните лица се сблъскват 

във всички области на живота. 

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: 

Има недостиг на финансиране на работата по въпросите, свързани с интерсексуалните лица, като с 

REC-DISC-2018 и 2019 ЕС предоставя едва 250 000 EUR на проект (за период до 24 месеца) и не 

предоставя оперативна подкрепа на нито една организация за подкрепа на правата на 

интесексуалните лица. 

Нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица продължават да бъдат широко 

разпространена практика във всички държави — членки на ЕС, с изключение на Малта и в известна 

степен Португалия. Докато това е така, очевидно има голяма нужда от проект, който улеснява 

трансфера на знания между правителствата, заинтересованите страни, изследователите и 

интерсексуалните лица и подкрепящите ги организации. 

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

Проектоизменение 528 
=== VERT/7693 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 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 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Резерви         

Общо      600 000 360 000 600 000 360 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Зачитане на основните права на интерсексуалните лица 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Настоящият пилотен проект има за цел създаването на експертна група на ЕС по въпросите 

на интерсексуалните лица, която ще работи с лицата, разработващи политиките, и с 

основните заинтересовани страни на равнището на ЕС и на национално равнище, за справяне с 

нарушенията на основните права, с които се сблъскват интерсексуалните лица. Мрежата от 

експерти ще работи в административната, правната, здравната и образователната сфера и 

ще позволи обмен на добри практики между държавите — членки на ЕС в борбата с 

дискриминацията, основана на половите характеристики. 

- Контекст - 
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Интерсексуалните лица се раждат с полови характеристики, които се намират между 

стереотипните определения за мъжки и женски пол. Разликите в характеристиките на пола 

могат да се проявят в основни полови белези (полови органи) или вторични полови белези 

(мускулна маса, окосмяване, развитие на гърдите). 

Поради патологизирането на интерсексуалността често се правят корективни хирургически 

операции (свързани с интерсексуалността генитални осакатявания) и новородени се подлагат 

на медицински интервенции, за да се впишат в категорията на един пол. „Нормализиращи 

пола“ хирургически интервенции се извършват в поне 21 държави членки, дори когато от 

медицинска гледна точка това не е необходимо. Често се налага интервенциите да се 

повтарят до края на детството и впоследствие да се допълват с хормонално лечение, което 

продължава през целия живот и се отразява на здравето на интерсексуалните лица. 

Интерсексуалните бебета, деца и възрастни стават жертва на редица нарушения на правата 

на човека и посегателства над достойнството и телесната неприкосновеност през целия си 

живот поради медицински лечения, за които не са дали своето съгласие, липса на достъп до 

медицинските си досиета, патологизация и дискриминация. Тези нарушения на правата на 

човека обаче остават до голяма степен невидими и неизвестни за разработващите 

политиките. 

През последните пет години международните правозащитни организации излязоха с редица 

изявления, доклади и резолюции относно правата на интерсексуалните лица, последната от 

които беше резолюция 2018/2878 (RSP), приета от Европейския парламент на 14 февруари 2019 

г. В резолюцията се отбелязва „спешната необходимост да се обърне внимание на нарушенията 

на правата на човека на интерсексуалните лица“. В нея Европейската комисия се призовава да 

засили обмена на добри практики относно мерките за предотвратяване и привличане на 

вниманието върху нарушенията на правата на човека на интерсексуални лица, така че 

държавите членки да могат в крайна сметка да приемат подходящо законодателство 

(параграфи 11 и 16), и да подкрепя и финансира изследователската работа в областта на 

положението с правата на човека на интерсексуалните лица (параграф 13). Още през 2015 г. в 

своя доклад относно „Положението с основните права на интерсексуалните лица“ Агенцията 

на ЕС за основните права (FRA) препоръча на институциите на ЕС да предприемат действия 

срещу нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица. 

Европейската комисия включи борбата с дискриминацията на интерсексуалните лица в своя 

списък с действия за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на лицата 

ЛГБТИ, като постави специален акцент върху повишаването на осведомеността чрез 

кампанията „Всички мечтаем еднакво“. Пилотният проект ще даде възможност за по-

нататъшно инвестиране в работата по въпросите на правата на човека на интерсексуалните 

лица, за натрупване на експертен опит и събиране на данни, както и за подкрепа на държавите 

членки за възприемане на правилен подход към нарушенията на правата на човека на 

интерсексуалните лица и въвеждане на мерки за защита. 

Пилотният проект следва препоръките на международните и европейските стандарти в 

областта на правата на човека, включително на резолюция на ЕП 2018/2878 (RSP). 

— Резултати — 

1) форум на ЕС, в който участват експерти в областта на правото, медицината и правата на 

човека на интерсексуалните лица; събиране на най-добри практики и предоставя юридически 

експертен опит на разработващите националните политики лица, като същевременно се 

работи в тясно сътрудничество с активисти и организации на гражданското общество, като 

OII-Europe; 

2) на лицата, разработващи политики в областта на недискриминацията, правосъдието и 

равенството между половете, се предоставят ясни насоки, данни и експертен опит за 

информирано разработване на законодателство и политики за защита на правата на 
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интерсексуалните лица в различни области на политиката; 

3) провеждане на активни разговори, взаимно обучение и обмен на добри практики между 

институциите на ЕС и различните държави членки; 

4) събиране на данни и обмен на знания, за да се гарантира разработването на основани на 

установени факти политики. 

С настоящия проект следва да се осигури последователност на подхода, както при неговото 

изпълнение, така и в бъдещите политики и програми в подкрепа на интерсексуалните лица 

(резолюция 2018/2878 (RSP) на ЕП, параграф 14). 

В резолюция 2018/287(RSP)8 на ЕП ясно се подчертава спешната необходимост да се обърне 

внимание на нарушенията на правата на човека, с които се сблъскват интерсексуалните лица. 

Въпреки няколкото законодателни инициативи за защита на интерсексуалните лица от 

нарушения на правата на човека и дискриминация, положението продължава да е критично в 

целия ЕС. Този пилотен проект ще допринесе за изпълнението на препоръките на Агенцията на 

ЕС за основните права и на Европейския парламент, включително призива към ЕК да работи за 

увеличаването на знанията, осведомеността и възможностите на лицата, разработващи 

политиките на национално равнище и на равнището на ЕС, и за предприемането на действия 

във връзка с нарушенията на правата на човека, с които интерсексуалните лица се сблъскват 

във всички области на живота. 

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: 

Има недостиг на финансиране на работата по въпросите, свързани с интерсексуалните лица, като с 

REC-DISC-2018 и 2019 ЕС предоставя едва 250 000 EUR на проект (за период до 24 месеца) и до 

момента не е предоставена оперативна подкрепа на нито една организация за подкрепа на правата на 

интесексуалните лица. 

Нарушенията на правата на човека на интерсексуалните лица продължават да бъдат широко 

разпространена практика във всички държави — членки на ЕС, с изключение на Малта и в известна 

степен Португалия. Докато това е така, очевидно има голяма нужда от проект, който улеснява 

трансфера на знания между правителствата, заинтересованите страни, изследователите и 

интерсексуалните лица и подкрепящите ги организации. 

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

Проектоизменение 481 
=== LIBE/5883 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 03 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното 

правосъдие (Евроюст) 

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 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Резерви         

Общо  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Обосновка: 

**УСТНО ИЗМЕНЕНИЕ, ВНЕСЕНО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2019 г.** 

Увеличението в сравнение с предложението на Комисията отразява бюджета, необходим на Евроюст 

за покриване на все по-големия брой командировки на агенцията за подкрепа на трансгранични 

наказателни разследвания в ЕС, и за поддържане на нивото на персонала, необходим за 

осъществяване на тези командировки. 

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

Проектоизменение 689 
=== R-E//7424 === 

Внесено от Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 03 04 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното 

правосъдие (Евроюст) 

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 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Резерви         

Общо  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Обосновка: 

Увеличението в сравнение с предложението на Комисията отразява бюджета, необходим на Евроюст 

за покриване на все по-големия брой командировки на агенцията за подкрепа на трансгранични 

наказателни разследвания в ЕС, и за поддържане на нивото на персонала, необходим за 

осъществяване на тези командировки. 

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

Проектоизменение 616 
=== I-D//7779 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 03 05 — Европейска прокуратура 

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 

33 03 05 
3.0.DAG 

8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Забележки: 
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Заличава се следният текст: 

Европейската прокуратура бе създадена с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на 

засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.  

Европейската прокуратура отговаря за провеждането на разследвания, наказателното преследване и 

предаването на съд на извършителите на престъпления и съучастниците в престъпления, засягащи 

финансовите интереси на Съюза, които са предвидени в Директива (ЕС) 2017/1371 и са определени 

от настоящия регламент. Във връзка с това Европейската прокуратура провежда разследвания и 

осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните 

съдилища на държавите членки до окончателното приключване на делото. 

През 2020 г. този бюджетен кредит е предназначен предимно за покриване на следните разходи на 

Европейската прокуратура: разходите за наемане на работа и за персонал, сгради, инфраструктура и 

информационни технологии (дялове 1 и 2), оперативните разходи, свързани с разработването и 

първоначалното въвеждане на деловодната система на Европейската прокуратура (дял 3), 

платформата за информационен обмен между седалището на Европейската прокуратура, 

европейските делегирани прокурори и другите съдебни и правоприлагащи органи в държавите 

членки, която е ключов елемент за установяването и доброто функциониране на Европейската 

прокуратура. 

Европейската прокуратура трябва да уведомява Европейския парламент и Съвета за прехвърлянето 

на бюджетни кредити между редовете за оперативни и административни разходи. 

Щатното разписание на Европейската прокуратура е изложено в приложение „Персонал“ към 

настоящия раздел. 

Вноската на Съюза за 2020 г. възлиза на общо 8 372 000 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено 

сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 446 
=== LIBE/5810 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 33 03 77 06 — Подготвително действие — Фонд на Съюза за финансово подпомагане за 

съдебни дела, свързани с нарушения на демокрацията, принципите на правовата държава и основните 

права 

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 

33 03 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Резерви         

Общо  p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Забележки: 
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Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... предходни години по линия на 

подготвителното действие. 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие има за цел да покрие разходите за съдебни дела с цел предоставяне 

на правна помощ в случаи, свързани с нарушения на демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права. 

Обосновка: 

През първите две години от изпълнението Комисията постави акцента на настоящото подготвително 

действие върху изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността сред участниците в 

съдебни дела и поръча проучване за осъществимост на бъдещо финансиране на разходите за съдебни 

дела. Възприемайки този подход, Комисията все още не е стигнала до същността на действието: 

покриване на разходите за съдебни дела с цел предоставяне на правна помощ. За да изпълни изцяло 

действието съгласно първоначалния му замисъл, Комисията иска повече финансиране и време, което 

се предвижда с настоящото изменение. 

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

Проектоизменение 691 
=== R-E//7426 === 

Внесено от Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 04 77 07 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Резерви         

Общо      900 000 450 000 900 000 450 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Приобщаващ достъп до интернет за лица с когнитивни увреждания (Уеб 

приобщаване: достъп за всички) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект ще подкрепи действия в областта на независимия и приобщаващ достъп до 

онлайн съдържание и услуги за хората с когнитивни увреждания. 

Като се основава на работата на инициативата за достъпност на интернет на Световната 

мрежа (W3C), в рамките на този проект следва да се предприемат две конкретни действия. 

На първо място, целта му следва да бъде да се изготви общ преглед на съществуващите 

изследвания/проучвания и да се установят пропуските по отношение на изискванията за 

достъпност на интернет за хората с когнитивни увреждания. Прегледът следва да послужи 

като насока за предприемане на практически мерки за подпомагане на достъпността. 

На второ място, той следва да е насочен към предлагането/насърчаването на инструменти, 

основаващи се на изкуствения интелект, машинното самообучение или сходни решения, за да 

се автоматизира преобразуването и/или приспособяването на уеб съдържанието и услугите по 

начин, който дава възможност на хората с когнитивни увреждания да разберат и използват 

това съдържание и тези услуги (усвояване на съдържание). По същия начин той би могъл да 
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бъде насочен към предлагането на опростяване или приспособяване на уеб инструментите за 

създаване на съдържание, които хората с когнитивни увреждания биха могли да използват за 

създаване на онлайн съдържание (създаване на съдържание). 

Проектът може да бъде осъществен чрез обществена поръчка за първото действие и чрез 

публична субсидия за второто(ите) действие(я). Проектът може да се осъществи в допълнение 

към съществуващи проекти, като следва да се предотврати припокриване. 

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: 

Броят на европейците с когнитивни увреждания е значителен – от аутизъм до дислексия и други 

когнитивни увреждания. Тъй като обществото се цифровизира, жизненоважно е тези лица да могат 

да участват пълноценно в цифровата икономика. Днес липсват достатъчно основани на доказателства 

научни изследвания, благодарение на които да се разбере този проблем, вследствие на което не се 

разработват онлайн инструменти за подпомагане на тези лица. Посочените научни изследвания и 

инструменти ще допълват работата по осигуряването на достъп до интернет за хората с физически 

увреждания. Това е необходимо, за да се гарантира изпълнението на ангажиментите съгласно 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Директивата за достъпа до интернет и 

Европейския акт за достъпността. 

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

Проектоизменение 118 
=== IMCO/6353 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 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 

33 04 77 08 
3.0.PPPA 

    900 000 700 000 900 000 700 000 

Резерви         

Общо      900 000 700 000 900 000 700 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Оценяване на предполагаемите различия в качеството на 

продуктите, продавани на единния пазар 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това подготвително действие е продължение на пилотния проект от 2017, 2018 и 2019 г. 

Предложеното подготвително действие следва да се прилага в пълна съгласуваност с вече 

предприетите от Комисията действия за решаване на проблема с разликите в качеството. 

Подготвителното действие трябва да вземе изцяло предвид резултатите, получени по време на 

текущите пилотни проекти, като гарантира приемствеността при изпълнението. Освен това 

подготвителното действие следва да се основава на общата методология, както и на 
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получените резултати и извлечените поуки по време на нейното прилагане в рамките на 

кампанията за провеждане на изпитвания в целия ЕС. Преобразувана в подготвително 

действие, инициативата ще бъде съсредоточена върху разширяване на обхвата на 

изследванията, така че да бъдат включени в тях нехранителни продукти (напр. детергенти, 

козметика, продукти за лична хигиена, продукти, предназначени за бебета, както беше 

предвидено в пилотния проект) с проби от всички държави членки, и върху възможността за 

създаване на постоянна обсерватория за наблюдение на качеството на продуктите, продавани 

на единния пазар, с оглед на създаването на дългосрочно действие за решаване на въпроса за 

разликите в качеството в рамките на единния пазар. 

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: 

Необходимо е да се задълбочи анализът на значението на резултатите, получени от тестването от 

Съвместния изследователски център (JRC), за потребителите и производителите, както и на 

начините, по които законодателството следва да се прилага ефективно и еднакво на единния пазар от 

компетентните органи. В същото време е налице спешна нужда да бъде разширен обхватът на 

проучването и да се разгледат и нехранителните продукти, тъй като може би също има различия в 

техните качествени характеристики. Важно е също така Европейският парламент да играе по-важна 

роля. 

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

Проектоизменение 539 
=== I-D//7702 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 03 02 — Макрофинансова помощ 

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 

01 03 02 
4.0.10 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Макрофинансовата помощ (МФП) е вид финансова помощ от Съюза за държави партньори, които 

изпитват кризи с платежния баланс. МФП е предназначена за държави, които са близки до Съюза в 

географски, икономически и политически аспект. Това са страни кандидатки и потенциални 

кандидатки, държави, попадащи в обхвата на Европейската Политика за Съседство, а при определени 

обстоятелства — други трети държави. По принцип МФП се предоставя само на държави, включени 

в програми на Международния валутен фонд. 

МФП е с извънреден характер и се предоставя за конкретни случаи, за да се окаже помощ на 

държави, които са изправени пред затруднения по отношение на платежния си баланс. Целта на 
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помощта е да се възстанови стабилността на външните финанси на страната, като същевременно се 

насърчи провеждането на макроикономически мерки и структурни реформи. 

Макар че макрофинансовата помощ може да се предоставя под формата на средносрочни или 

дългосрочни заеми или като безвъзмездни средства (или като комбинация от тези мерки), тази статия 

покрива единствено безвъзмездните средства като елемент от операциите на МФП. 

Бюджетните кредити по тази статия ще се използват и за покриване на разходите във връзка с 

операциите по макрофинансова помощ, и по-специално: i) разходите за извършването на оперативни 

оценки в държавите бенефициери с цел да се получат разумни гаранции за функционирането на 

административните процедури и финансовите потоци, ii) разходите за прилагането на насоките за по-

добро регулиране, и по специално разходите за последващи оценки на операциите по МФП, и iii) 

разходите във връзка с изискванията в рамките на комитологията. 

Комисията редовно ще информира бюджетния орган за макроикономическата ситуация в държавите 

бенефициери и ежегодно ще докладва подробно за прилагането на МФП. 

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

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

регламент.  

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне 

на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15). 

Решение № 1025/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (ОВ L 283, 25.10.2013, стр. 1). 

Решение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за предоставяне на 

макрофинансова помощ на Тунис (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 9). 

Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за предоставяне на 

макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 100, 17.4.2015 г., стр. 1). 

Решение (ЕС) 2016/1112 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за предоставяне на 

допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (ОВ L 186, 9.7.2016 г., стр. 1). 

Решение (ЕС) 2016/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за 

предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 

352, 23.12.2016 г., стр. 18). 

Решение (EС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (OВ L 242, 20.9.2017 г., стp. 14). 

Решение (ЕС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. за предоставяне на 

допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 103, 23.4.2018 г., стр. 8). 

Решение (EС) 2018/947 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. за предоставяне на 

допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (OB L 171, 6.7.2018 г., стр. 11). 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 433 
=== ECON/6120 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

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

Статия 01 03 05 — Гаранция от Европейския съюз за заеми, отпуснати от Европейската 

инвестиционна банка, и гаранции по заеми за операции в трети държави 

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 03 05 
4.0.11 

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. 

Забележки: 

След параграф: 

Тази статия представлява структурата за предоставяната .......... изпълни задълженията си по заем, 

отпуснат от ЕИБ. 

Добавя се следният текст: 

За изпълнението на съответните задължения, а именно приспособяването към изменението на 

климата и смекчаването на последиците от него, както и преход към нисковъглеродни 

общества, устойчиви на изменението на климата, по-специално чрез подкрепа за изпълнението 

на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие в рамките на ЕС и извън него, 

гаранцията няма да се задейства, ако съответният(те) проект(и) е(са) свързан(и) с добива, 

транспорта или използването на какъвто и да е вид изкопаеми горива. 

Обосновка: 

ЕС ратифицира официално Парижкото споразумение през 2016 г. и пое ангажимент да изпълнява 

целите за устойчиво развитие както във вътрешните, така и във външните си политики. Следователно 

всички инвестиционни инструменти на Съюза следва да бъдат в съответствие с тази ратификация. 

Освен това Европейската комисия призова за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. 

— призив, отправен от повечето държави — членки на ЕС, както и от Европейския парламент. 

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

Проектоизменение 549 
=== I-D//7712 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 05 04 02 — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и 

свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС 

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 

05 05 04 02 
4.0.1 

28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) този бюджетен кредит е предназначен за 

постигане на следните специфични цели в Турция: 
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– подпомагане на икономическото, социалното и териториалното развитие с цел постигане на 

устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, 

– укрепване на способността на изброените в приложение I към регламента бенефициери на всички 

равнища да изпълняват произтичащите от членството на Съюза задължения в областта на 

икономическото, социалното и териториалното развитие чрез подкрепа за политически реформи и 

постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и тяхното приемане, 

изпълнение и прилагане, включително подготовка за управление на структурните фондове на 

Съюза, Кохезионния фонд и ЕЗФРСР. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети 

държави, или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или на Договора за Евратом за 

определени проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от 

Комисията, могат да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по 

статия 6 3 3 от приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, 

параграф 2, буква а) (ii) и д) от Финансовия регламент. Без да се засягат разпоредбите на член 235, 

параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, записани по реда за разходи за административна 

подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна 

програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4 % от вноските за съответната 

програма по всяка глава. 

Други целеви приходи, получени по статия 6 5 4 от приходната част на бюджета, могат да доведат до 

допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално 

член 2, параграф 1, букви а) и в) от него. 

Обосновка: 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II) не следва да се използва за подпомагане на 

Турция, държава, която не зачита някои основни принципи на свободата и демокрацията. 

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

Проектоизменение 234 
=== AFET/5328 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 07 01 — Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската 

кипърска общност 

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 

13 07 01 
4.0.OTH 

33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Резерви         

Общо  33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Обосновка: 

ЕС е основният донор за Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър. Допълнителните 



 

 89 

бюджетни кредити за поети задължения ще позволят на КБИЛ да ускори усилията си за създаване на 

допълнителен капацитет за разследване, ексхумация и анализ; както и чрез усъвършенстване на 

неговите методики посредством използване на съвременни технологии и персонал. Увеличението от 

3 милиона евро определено ще улесни хуманитарната мисия на КБИЛ и ще окаже подкрепа за 

двуобщностния технически комитет по културното наследство (ТККН), което ще допринесе за 

доверието и помирението между двете общности. Следователно 2/3 от допълнителните бюджетни 

кредити следва да бъдат разпределени за КБИЛ, а 1/3 – за ТККН. 

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

Проектоизменение 973 
=== GUE//8072 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 01 04 01 — Разходи за подкрепа за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира 

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 

19 01 04 01 
4.0.6 

8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо  8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 

ЕС следва да се съсредоточи върху изцяло мирен и граждански подход. Инструментът, допринасящ 

за стабилността и мира, се характеризира с липса на прозрачност, особено по отношение на (бързия) 

отговор при кризи. От 2017 г. по линия на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, се 

финансира също така обучение и оборудване за военни организации, което компрометира неговия 

граждански характер. Инструментът, допринасящ за стабилността и мира, следва да се съсредоточи 

единствено върху граждански мерки, като премахване на бедността, предотвратяване на конфликти, 

неразпространение на оръжия, разоръжаване, демобилизация и реинтеграция и посредничество. 

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

Проектоизменение 1040 
=== GUE//8181 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 01 04 02 — Разходи за подкрепа за общата външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) 

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 

19 01 04 02 
4.0.8 

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 за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 

Забележки: 
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Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на подкрепа за 

въвеждането на мерки в областта на ОВППС, за които на Комисията липсва опит или има нужда от 

допълнителна подкрепа. Той е предназначен за покриване на: 

Заличава се следният текст: 

– разходи за техническа и административна помощ, която Комисията делегира на изпълнителна 

агенция, подчинена на правото на Съюза, 

– 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 от взаимна полза 

за Комисията и бенефициерите. Това включва разходите, свързани с актуализацията и 

поддръжката на „електронния консолидиран списък на целевите финансови санкции“, необходим 

за налагане на финансови санкции, прилагани в преследване на специфичните цели на ОВППС, 

установени в Договора за Европейския съюз, 

– разходи за проучвания, срещи на експерти, информационни системи и публикации, пряко 

свързани с постигането на целта на програмата. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, може 

да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани в реда за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за финансовия принос за всяка оперативна програма, като 

средната им стойност не надвишава 4 % от финансовия принос за съответната програма за всяка 

глава. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административна подкрепа за 

платформата за подпомагане на мисиите. 

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия 

регламент възлиза на 181 000 EUR.  

Целевите приходи, получени по статии 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 и позиция 6 6 0 0 от приходната част на 

бюджета, могат да доведат до допълнителни бюджетни кредити по тази статия в съответствие с член 

22, параграф 1 от Финансовия регламент. 

Този бюджетен кредит покрива разходите за подкрепа по глава 19 03. 

Обосновка: 

Тази позиция насърчава един по-милитаристичен подход. Политиката на ЕС следва да се 

съсредоточи изключително върху невоенни цели, като премахването на бедността, намирането на 

решения и предотвратяването на граждански размирици, разоръжаването, неразпространението на 

оръжия и посредничеството при конфликти чрез дипломация. Сътрудничеството с трети държави 

следва да бъде постигано чрез координиране между държавите членки и съответно да бъде 

подкрепяно от вече съществуващи структури. 

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

Проектоизменение 227 
=== AFET/5317 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 19 01 04 02 — Разходи за подкрепа за общата външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) 

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 

19 01 04 02 
4.0.8 

500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Резерви         

Общо  500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Обосновка: 

За да се гарантира дългосрочната сигурност на Съюза, Европа се нуждае от политическа воля и 

решимост, подкрепени от широк набор от съответни инструменти на политиката, поради което е 

важно да се предоставят допълнителни финансови ресурси, за да се гарантира по-добро прилагане на 

ОВППС. 

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

Проектоизменение 196 
=== AFET/5250 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 01 04 03 — Разходи за подкрепа за Европейския инструмент за демокрация и човешки 

права (ЕИДЧП) — разходи за мисиите на ЕС за наблюдение на избори 

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 

19 01 04 03 
4.0.5 

743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Резерви         

Общо  743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Обосновка: 

Увеличаване на финансирането за мисии за наблюдение на избори. 

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

Проектоизменение 965 
=== GUE//8061 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 02 01 — Отговор при кризи и при възникващи кризи 

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 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Отговор при кризи и при възникващи кризи 



 

 92 

Забележки: 

Преди параграф: 

Правно основание 

Заличава се следният текст: 

Целта на този бюджетен кредит е да се осигури бърз принос за постигането на стабилност чрез 

предоставяне на ефективна реакция с цел запазване, установяване или възстановяване на условията, 

които са от съществено значение за правилното изпълнение на външните политики и действия на 

Съюза в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз. Техническата и финансовата 

помощ могат да бъдат предоставени в отговор на ситуация на спешност, криза или възникваща криза, 

ситуация, която представлява заплаха за демокрацията, законността и реда, защитата на правата на 

човека и основните свободи или за сигурността и безопасността на хората, включително жените, 

децата и ЛГБТИК лицата, в частност на тези, изложени на сексуално насилие и на насилие, основано 

на пола, в ситуации на нестабилност или ситуация, застрашаваща да ескалира във въоръжен 

конфликт, включително свързаното с конфликти сексуално насилие, използвано като средство за 

водене на война, или сериозно да дестабилизира засегнатата трета държава или държави. В този 

контекст Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността следва 

да се използва като основен инструмент. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Целевите приходи, получени по статии 5 7 0 и 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази статия в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Отчетността е основен приоритет при интервенциите на Съюза в условията на съществуващи и 

възникващи кризи. Инструментът ще продължава да подкрепя национални, регионални и 

международни инициативи в това отношение, когато и където това е необходимо. 

Обосновка: 

Инструментът, допринасящ за стабилността и мира, се характеризира с липса на прозрачност, 

особено по отношение на (бързия) отговор при кризи и при възникващи кризи. Освен това 

измененият регламент за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447), 

промени обхвата на инструмента с цел финансиране за военни цели. Тази промяна компрометира 

неговия граждански характер и е в нарушение на член 41, параграф 2 от ДЕС. Инструментът, 

допринасящ за стабилността и мира, следва да се съсредоточи единствено върху граждански мерки, 

като премахване на бедността, неразпространение на оръжия, разоръжаване, демобилизация и 

реинтеграция, посредничество и предотвратяване на конфликти. 

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

Проектоизменение 226 
=== AFET/5316 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 19 02 01 — Отговор при кризи и при възникващи кризи 

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 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Резерви         

Общо  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на .......... от вноските за съответната програма за 

всяка глава. 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта на този бюджетен кредит е да се осигури бърз принос за постигането на стабилност чрез 

гарантиранепредоставяне на ефективна реакция с цел запазване, установяване или възстановяване 

на условията, които са от съществено значение за правилното изпълнение на външните политики и 

действия на Съюза,Съюза в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз. Техническата и 

финансовата помощ могат да бъдат предоставени в отговор на ситуация на спешност, криза или 

възникваща криза, ситуация, която представлява заплаха за демокрацията, законността и реда, 

защитата на правата на човека и основните свободи или за сигурността и безопасността на хората, 

включително жените, децата и ЛГБТИК лицата, в частност на тези, изложени на сексуално насилие и 

на насилие, основано на пола, в ситуации на нестабилност или ситуация, застрашаваща да ескалира 

във въоръжен конфликт, включително свързаното с конфликти сексуално насилие, използвано като 

средство за водене на война, или сериозно да дестабилизира засегнатата трета държава или държави. 

В този контекст Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността 

следва да се използва като основен инструмент. Инструментът ще се използва също така за 

подкрепа на лицата, бягащи от Венесуела към съседни държави. 

Обосновка: 

Инструментът, допринасящ за стабилността и мира, е подложен на финансов натиск. Едно по-голямо 

увеличение на финансирането би могло да подобри положението във връзка с инструмента. Чрез този 

инструмент следва да се предостави предлаганото по-голямо финансиране за Венесуела и съседните 

държави, за да се окаже подкрепа за гражданите на Венесуела. 

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

Проектоизменение 1039 
=== GUE//8179 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 01 — Наблюдение на мисията в Грузия 

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 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 
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Наблюдение на мисията в Грузия 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на Мисията 

за наблюдение на Европейския съюз в Грузия в съответствие със съответното правно основание, 

прието от Съвета. 

Заличава се следният текст: 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Професионалното обучение на полицията следва да бъде отговорност на държавите членки, което 

премахва необходимостта от тази агенция, съсредоточена върху сигурността за сметка на 

индивидуалните свободи и гаранции. Съответно се препоръчва този бюджетен ред да бъде заличен. 

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

Проектоизменение 237 
=== AFET/5353 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 01 — Наблюдение на мисията в Грузия 

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 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Резерви         

Общо  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Обосновка: 

Агресивното поведение на Русия спрямо Грузия продължава и това засилва съществуващото 

напрежение. Сред агресивните действия са продължаващият процес на създаване на граници, 

разделянето на общности и отвличането на грузински граждани, намиращи се на окупационната 

линия. С оглед на това е необходима засилена и по-видима роля на мисията за наблюдение на ЕС, 

включително насочване на вниманието на медиите към настоящата ситуация и агресивните действия 

на Русия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 966 
=== GUE//8062 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 02 — EULEX Косово 

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 

19 03 01 02 
4.0.8 

79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

EULEX Косово 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по мисията на Европейския съюз в 

областта на върховенството на закона в Косово, в съответствие със съответното правно основание, 

прието от Съвета. Той е предназначен също за разходите за специализираните състави за Косово. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Гражданският характер на EULEX Kosovo се компрометира от факта, че мисията включва обучение 

във връзка с борбата с бунтовниците и потискането на протести. Освен това на мисията липсва в 

сериозна степен прозрачност, като в т.ч. има твърдения за корупция и измами. Следователно мисията 

EULEX Kosovo следва да бъде прекратена, а средствата — преразпределени за действия от чисто 

гражданско естество, както и за регионално развитие. 

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

Проектоизменение 967 
=== GUE//8063 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 04 — Други мерки и операции по управление на кризи 
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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 

19 03 01 04 
4.0.8 

190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Други мерки и операции по управление на кризи 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по други мерки и операции по 

управление на кризи, различни от EULEX Косово, специализираните състави за Косово, EUMM 

Грузия и EUPOL Афганистан. Той е предназначен и за осигуряване на функционирането на 

секретариата на Европейския колеж по сигурност и отбрана и на неговата модерна онлайн система за 

дистанционно обучение, както и разходите за склада на гражданските мисии в контекста на ОПСО. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

ЕС следва да се съсредоточи върху изцяло мирен и граждански подход. Бюджетният ред включва, 

наред с другото, Европейския колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО), както и мисии на ЕС като 

EUBAM Libya, EUAM Ukraine, EUCAP Sahel Mali и EUCAP Sahel Niger. Политиката на ЕС следва да 

се съсредоточи единствено върху граждански мерки, като премахване на бедността, разрешаване и 

предотвратяване на конфликти с граждански средства, разоръжаване, неразпространение на оръжия, 

демобилизация и реинтеграция и посредничество. 

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

Проектоизменение 1041 
=== GUE//8182 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 05 — Спешни мерки 

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 

19 03 01 05 4.0.8 11 000 000 p.m. 11 000 000 p.m. -11 000 000  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  11 000 000 p.m. 11 000 000 p.m. -11 000 000  p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Спешни мерки 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на 

финансирането на всички непредвидени мерки по статия 19 03 01, за които е взето решение в хода на 

финансовата година и които трябва да се приложат спешно. 

Заличава се следният текст: 

Тази статия има също за цел да бъде елемент на гъвкавост в бюджета за ОВППС, както е описано в 

Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 2 

декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1). 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Сътрудничеството с трети държави следва да бъде постигано чрез координиране между държавите 

членки и съответно да бъде подкрепяно от вече съществуващи структури. Операциите за управление 

на конфликти в трети държави следва да бъдат под формата на интервенции на ООН с подкрепата на 

отделните държави членки. 

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

Проектоизменение 1042 
=== GUE//8183 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 06 — Подготвителни и по-нататъшни мерки 

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 

19 03 01 06 
4.0.8 

1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

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  1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Подготвителни и по-нататъшни мерки 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на 

подготвителни мерки за установяване на условията за действия на Съюза в областта на ОВППС и 

приемане на необходимите правни инструменти. Той може да покрива мерки за оценка и анализ 

(предварителна оценка на средствата, специфични проучвания, организиране на срещи, проучвания 

на място). В областта на операциите на Съюза по управление на кризи, и по-специално за 

специалните представители на Европейския съюз (СПЕС), подготвителните мерки могат, inter alia, 

да служат за оценяване на оперативните нужди за планирано действие, за осигуряване на бързо 

първоначално разгръщане на персонал и ресурси (например разходи за мисии, закупуване на 

оборудване, предварително финансиране на текущи и застрахователни разходи в началната фаза) или 

за предприемане на необходимите мерки на място за подготовка за започване на операцията. Той 

може също да покрива експертите, подпомагащи операциите на Съюза по управление на кризи по 

специфични технически въпроси (например установяване и оценка на нуждите от доставки), или 

обучението по сигурност за служителите, които ще участват в мисия по ОВППС/екип на СПЕС.  

Заличава се следният текст: 

Той покрива също по-нататъшните мерки и одити в на мерките по общата външна политика и 

политика на сигурност и финансирането на всички разходи по узаконяването на приключени по-рано 

мерки. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите за проучвания, срещи на 

експерти, информация и публикации, пряко свързани с постигането на целта на мерките по позиции 

19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 и 19 03 01 07. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Сътрудничеството с трети държави следва да бъде постигано чрез координиране между държавите 

членки и съответно да бъде подкрепяно от вече съществуващи структури. Операциите за управление 

на конфликти в трети държави следва да бъдат под формата на интервенции на ООН с подкрепата на 

отделните държави членки. 

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

Проектоизменение 1043 
=== GUE//8184 === 
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Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 07 — Специални представители 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 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Специални представители на Европейския съюз 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички 

разходи, свързани с назначаването на специални представители на Европейския съюз в съответствие 

с член 33 от Договора за Европейския съюз. 

Заличава се следният текст: 

Специалните представители на ЕС следва да се назначават, като се спазват надлежно политиките на 

равенство между половете и на включването на принципа за равенство между половете, и 

следователно следва да се насърчава назначаването на жени като специални представители на ЕС. 

Този бюджетен кредит покрива разходите за заплати на специалните представители на ЕС, за 

екипите им и/или за обслужващите структури, включително разходи за персонал освен тези, 

свързани с персонала, командирован от държавите членки или институциите на Съюза. Той покрива 

също разходите за проекти, изпълнявани под пряката отговорност на специален представител на ЕС. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Сътрудничеството с трети държави следва да бъде постигано чрез координиране между държавите 

членки и съответно да бъде подкрепяно от вече съществуващи структури. Операциите за управление 

на конфликти в трети държави следва да бъдат под формата на интервенции на ООН с подкрепата на 

отделните държави членки. 

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

Проектоизменение 579 
=== I-D//7742 === 



 

 100 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 19 03 01 07 — Специални представители на Европейския съюз 

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 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с назначаването на 

специални представители на Европейския съюз в съответствие с член 33 от Договора за Европейския 

съюз. 

Специалните представители на ЕС следва да се назначават, като се спазват надлежно политиките на 

равенство между половете и на включването на принципа за равенство между половете, и 

следователно следва да се насърчава назначаването на жени като специални представители на ЕС. 

Този бюджетен кредит покрива разходите за заплати на специалните представители на ЕС, за 

екипите им и/или за обслужващите структури, включително разходи за персонал освен тези, 

свързани с персонала, командирован от държавите членки или институциите на Съюза. Той покрива 

също разходите за проекти, изпълнявани под пряката отговорност на специален представител на ЕС. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом, за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи за 

административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат 

до допълнителни бюджетни кредити по тази позиция в съответствие с член 22, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Решение (ОВППС) 2017/289 на Съвета от 17 февруари 2017 г. за изменение на Решение (ОВППС) 

2015/2005 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан 

(OВ L 42, 18.2.2017 г., стр. 13). 

Решение (ОВППС) 2018/903 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 

представител на Европейския съюз в Косово (OB L 161, 26.6.2018 г., стр. 7). 

Решение (ОВППС) 2018/904 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 

представител на Европейския съюз за Централна Азия (OB L 161, 26.6.2018 г., стр. 12). 

Решение (ОВППС) 2018/905 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 
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представител на Европейския съюз за Африканския рог (OB L 161, 26.6.2018 г. , стр. 16). 

Решение (ОВППС) 2018/906 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 

представител на Европейския съюз за Сахел (OB L 161, 26.6.2018 г., стр. 22). 

Решение (ОВППС) 2018/907 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 

представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и кризата в Грузия (OB L 161, 26.6.2018 г., стр. 

27). 

Решение (ОВППС) 2018/908 на Съвета от 25 юни 2018 г. за удължаване на мандата на специалния 

представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (OB L 161, 26.6.2018 г., стр. 32). 

Решение (ОВППС) 2018/1248 на Съвета от 18 септември 2018 г. за назначаване на специален 

представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес (OB L 235, 19.9.2018 г., стр. 9). 

Решение (ОВППС) 2019/346 на Съвета от 28 февруари 2019 г. за назначаване на специален 

представител на Европейския съюз за правата на човека (OВ L 62, 1.3.2019 г., стр. 12). 

Обосновка: 

Ние не виждаме никаква добавена стойност от този бюджетен ред, за да го подкрепяме. 

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

Проектоизменение 968 
=== GUE//8064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 03 02 — Подкрепа за неразпространение на оръжия за масово унищожение и 

разоръжаване 

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 

19 03 02 
4.0.8 

28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Резерви         

Общо  28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Неразпространението на оръжия и разоръжаването ще окажат значително въздействие върху 

намаляването на ожесточените конфликти и ще допринесат за по-голяма стабилност и мир. Това 

трябва да се осъществява успоредно със строгото и ефективно прилагане на режимите за контрол 

върху износа на оръжие, разрешаването на конфликти с граждански средства и премахването на 

бедността. С оглед на оттеглянето от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на 

действие, прекратяването на Съвместния всеобхватен план за действие с Иран и модернизирането на 

арсеналите от ядрени оръжия действията и стратегиите за ядрено разоръжаване трябва да се 

превърнат в основни политики на ЕС. 

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

Проектоизменение 751 
=== S&D//7234 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 04 01 — Повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за 



 

 102 

наблюдение на избори 

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 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Резерви         

Общо  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Обосновка: 

Наблюдението на избори допринася за укрепване на демократичните институции и изграждане на 

обществено доверие в изборните процеси, като по този начин се насърчава стабилността и се 

подсилват другите цели на външната политика, включително укрепването на мира. Подкрепата от ЕС 

следва да бъде увеличена. 

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

Проектоизменение 239 
=== AFET/5381 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 04 01 — Повишаване на надеждността на изборните процеси, по-специално чрез мисии за 

наблюдение на избори 

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 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Резерви         

Общо  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Обосновка: 

Наблюдението на избори продължава да бъде един от най-полезните инструменти на ЕС за подкрепа 

на демокрацията в света. То допринася за укрепването на демократичните институции и 

установяването на обществено доверие в изборните процеси, като по този начин се насърчава 

стабилността и се подкрепят други цели на външната политика, включително изграждането на мира. 

Поради това подкрепата от ЕС следва да бъде увеличена. Предложеното увеличение следва по-

специално да има за цел по-голяма подкрепа за местни организации на гражданското общество, 

осъществяващи дейност в областта на наблюдението на избори, като до 25% от общия бюджет на 

ЕИДПЧ трябва да бъде предназначен за финансиране на мисии за наблюдение на избори. 

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

Проектоизменение 240 
=== AFET/5382 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 05 01 — Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават 

европейските и взаимните интереси 

цифровите стойности и забележките 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 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Резерви         

Общо  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на .......... от вноските за съответната програма за 

всяка глава. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

сътрудничествотосътрудничество с трети държави, с цел подкрепа и защита наза да се 

благоприятстват и защитават интересите на Съюза и взаимните интереси по линия на Инструмента 

за партньорство, по-специално с държави, които играят значима роля в международнитесветовните 

дела, включително външната политика, международната икономика и търговия, многостранните 

форуми, глобалното управление и посрещането на предизвикателствата отсъс световно 

значениеизмерение или решаването напо въпроси от значителен интерес за Съюза. Това 

сътрудничество включва мерки в подкрепа на двустранните, регионалните или многостранните 

отношения на Съюза при посрещането на предизвикателствата със световно измерение, при 

изпълнението на международното измерение на стратегията „Европа 2020“, при възможностите за 

търговията и инвестиции, в публичната дипломация и в дейностите за популяризиране. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит ще включва подкрепа за целите, свързани с политиката на ЕС за 

Арктика, и ще се използва за сътрудничеството с партньорите на ЕС в Арктика с цел 

изграждане на по-силни връзки с региона. 

Обосновка: 

Следва да се увеличи подкрепата на ЕС за трети държави по линия на Инструмента за партньорство, 

за да се постигне напредък по отношение на интересите на Съюза и взаимните интереси и те да бъдат 

популяризирани, по-специално с цел да се осигури по-голяма подкрепа за многостранното 

сътрудничество. 

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

Проектоизменение 799 
=== S&D//7284 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 05 01 — Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават 

европейските и взаимните интереси 

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 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Резерви         

Общо  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 
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изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 948 
=== EPP//7134 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 05 01 — Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават 

европейските и взаимните интереси 

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 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Резерви         

Общо  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за засилване на програмите, свързани с климата. Засиленото 

финансиране подпомага усилия, като например „Регионалната програма за пластмасите в Азия“, 

която има за цел да намали пластмасовите отпадъци и да подкрепи инициативи за предотвратяване 

на изхвърлянето на отпадъци в океаните в Южна и Югоизточна Азия. 

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

Проектоизменение 1044 
=== GUE//8185 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 19 06 01 — Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза. Информационните дейности, 

които трябва да бъдат извършени съгласно тази бюджетна статия, спадат към две широки категории: 

хоризонтални дейности и логистична подкрепа от централните офиси и дейности, осъществявани от 

делегациите на Съюза в трети държави и спрямо международни организации. 

Заличава се следният текст: 



 

 105 

Мерки, изпълнявани от централните офиси: 

– програмата на Европейския съюз за посетители, осъществявана съвместно от Европейския 

парламент и Комисията, предоставя годишно на около 150 участници, избрани от делегациите на 

Съюза, възможността да установят контакт със Съюза чрез посещение в Европейския парламент и 

Комисията като част от индивидуална програма за посещения, посветена на определена тема, 

– изготвяне и разпространение на публикации по приоритетни теми като част от годишна програма, 

– изготвяне и разпространение на аудиовизуални материали, 

– изготвяне на информация, разпространявана по електронни медии (Интернет и системи за 

електронни съобщения), 

– организиране на посещения за групи журналисти, 

– подкрепа за информационните дейности на лицата, формиращи общественото мнение, които са в 

съответствие с приоритетите на Съюза, 

– стратегическа комуникация, включително относно дезинформацията, по-специално в съседните 

на Съюза държави и Западните Балкани; това включва редовното проследяване и разкриване на 

дезинформация, разпространявана от чуждестранни сили. 

Това включва дейности в бъдещата делегация на Съюза в Обединеното кралство, свързани с 

информацията относно правата на гражданите след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

Комисията ще продължи да финансира излъчването на новини на фарси. 

Децентрализирани мерки, извършвани от делегациите на Съюза в трети държави и спрямо 

международни организации: 

В съответствие с комуникационните цели, установени за всеки регион и държава, делегациите на 

Съюза предлагат годишен комуникационен план, за който, след като бъде одобрен от централния 

офис, се отпуска бюджетна сума, обхващаща следните дейности:  

– уебсайтове, 

– връзки с медиите (пресконференции, семинари, радио програми и т.н.), 

– информационни продукти (други публикации, графични материали и т.н.), 

– организиране на събития, включително културни дейности, 

– бюлетини, 

– информационни кампании, 

– стратегическа комуникация, по-специално в съседните на Съюза държави и Западните Балкани. 

Целевите приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат до 

допълнителни бюджетни кредити по тази статия в съответствие с член 22, параграф 1 от Финансовия 

регламент. 

Обосновка: 

Сътрудничеството с трети държави следва да бъде постигано чрез координиране между държавите 

членки и съответно да бъде подкрепяно от вече съществуващи структури. 

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

Проектоизменение 580 
=== I-D//7743 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 19 06 01 — Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационни дейности във 

връзка с външните отношения на Съюза. Информационните дейности, които трябва да бъдат 

извършени съгласно тази бюджетна статия, спадат към две широки категории: хоризонтални 

дейности и логистична подкрепа от централните офиси и дейности, осъществявани от делегациите на 

Съюза в трети държави и спрямо международни организации. 

Мерки, изпълнявани от централните офиси: 

– програмата на Европейския съюз за посетители, осъществявана съвместно от Европейския 

парламент и Комисията, предоставя годишно на около 150 участници, избрани от делегациите на 

Съюза, възможността да установят контакт със Съюза чрез посещение в Европейския парламент и 

Комисията като част от индивидуална програма за посещения, посветена на определена тема, 

– изготвяне и разпространение на публикации по приоритетни теми като част от годишна програма, 

– изготвяне и разпространение на аудиовизуални материали, 

– изготвяне на информация, разпространявана по електронни медии (Интернет и системи за 

електронни съобщения), 

– организиране на посещения за групи журналисти, 

– подкрепа за информационните дейности на лицата, формиращи общественото мнение, които са в 

съответствие с приоритетите на Съюза, 

– стратегическа комуникация, включително относно дезинформацията, по-специално в съседните 

на Съюза държави и Западните Балкани; това включва редовното проследяване и разкриване на 

дезинформация, разпространявана от чуждестранни сили. 

Това включва дейности в бъдещата делегация на Съюза в Обединеното кралство, свързани с 

информацията относно правата на гражданите след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

Комисията ще продължи да финансира излъчването на новини на фарси. 

Децентрализирани мерки, извършвани от делегациите на Съюза в трети държави и спрямо 

международни организации: 

В съответствие с комуникационните цели, установени за всеки регион и държава, делегациите на 

Съюза предлагат годишен комуникационен план, за който, след като бъде одобрен от централния 

офис, се отпуска бюджетна сума, обхващаща следните дейности:  

– уебсайтове, 

– връзки с медиите (пресконференции, семинари, радио програми и т.н.), 

– информационни продукти (други публикации, графични материали и т.н.), 

– организиране на събития, включително културни дейности, 

– бюлетини, 
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– информационни кампании, 

– стратегическа комуникация, по-специално в съседните на Съюза държави и Западните Балкани. 

Целевите приходи, получени по статия 6 6 0 от приходната част на бюджета, могат да доведат до 

допълнителни бюджетни кредити по тази статия в съответствие с член 22, параграф 1 от Финансовия 

регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, както е 

предвидено в 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 581 
=== I-D//7744 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 20 02 01 — Външнотърговски отношения, включително достъп до пазарите на трети 

държави 

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 

20 02 01 
4.0.SPEC 

12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подпомагане на следните дейности: 

Дейности в подкрепа на провеждането на вече започнали и на нови многостранни и двустранни 

търговски и инвестиционни преговори 

Дейности, с които се цели да бъде укрепена преговорната позиция на Съюза при вече започнали 

многостранни търговски преговори (в контекста на Програмата за развитие от Доха), както и при 

вече започнали и нови двустранни и регионални търговски и инвестиционни преговори, за да се 

гарантира, че политиката на Съюза се основава на най-високите икономически, социални и 

екологични стандарти и на обстойна и актуална експертна информация, както и за да бъдат 

създадени коалиции за успешното приключване на преговорите, в това число: 

– срещи, конференции и семинари във връзка с подготовката на политиката и преговорните 

позиции и с провеждането на вече започнали и нови двустранни и регионални търговски и 

инвестиционни преговори, 

– разработване и прилагане на последователна и цялостна комуникационна и информационна 
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стратегия за популяризиране на търговската политика на Съюза и за измерване и повишаване на 

осведомеността относно съдържанието и целите на търговската политика на Съюза и 

преговорните позиции на Съюза по вече започнали преговори както в Съюза, така и извън него, 

– информационни дейности и семинари за държавни и недържавни субекти (включително 

гражданското общество и деловите среди) за обясняване на състоянието по вече започнали 

преговори и на прилагането на съществуващи споразумения. 

Проучвания, общи оценки и оценки на въздействието във връзка с търговските и инвестиционните 

споразумения и политики 

Действия за гарантиране на това, че търговската политика на Съюза надлежно отчита и се основава 

на резултатите от предварителни и последващи оценки, в това число: 

– оценки на въздействието, извършени с оглед на възможни нови законодателни предложения, и 

оценки на въздействието върху устойчивото развитие, извършени в подкрепа на вече започнали 

преговори и целящи да се анализират ползите, които търговските и инвестиционните 

споразумения биха принесли за икономиката, обществото и околната среда, както и, при 

необходимост, да бъдат предложени съпътстващи мерки за борба с неблагоприятните последици 

за конкретни държави или сектори, 

– оценки на политиките и практиките на Генерална дирекция „Търговия“, които трябва да бъдат 

извършени съгласно нейния многогодишен план за оценка, 

– експертни, правни и икономически проучвания, свързани с вече започнали преговори и 

съществуващи споразумения, с разработване на политики и с търговски спорове.  

Техническа помощ, обучение и други свързани с търговията дейности за изграждане на капацитет 

с насоченост към трети държави 

Дейности, целящи да подобрят капацитета на трети държави да участват в международни, 

двустранни или междурегионални търговски и инвестиционни преговори, да прилагат международни 

търговски споразумения и да участват в световната търговска система, в това число: 

– проекти, включващи обучение и дейности за изграждане на капацитет, насочени към служители и 

оператори от развиващите се страни, главно в областта на санитарните и фитосанитарните мерки, 

както и по отношение на еквивалентни стандарти в областта на околната среда, хуманното 

отношение към животните и социалните въпроси, като по този начин се даде възможност на 

развиващите се страни да изнасят качествени стоки в Съюза, което допринася и за по-

равнопоставени условия на конкуренция, 

– възстановяване на разходите на участниците във форуми и конференции, провеждани, за да се 

привлече общественото внимание и да се създаде експертно познание в областта на търговията 

сред гражданите на развиващите се страни, 

– управление, експлоатация, по-нататъшно развитие и популяризиране на Бюрото за търговска 

информация, което предоставя на предприятията в държавите партньорки информация относно 

достъпа до пазарите на Съюза и улеснява тези предприятия в усилията им да се възползват от 

възможностите за достъп до пазара, предлагани от международната търговска система, 

– програми за свързана с търговията техническа помощ, договорени в рамките на Световната 

търговска организация (СТО) и други многостранни организации, по-специално Фондовете със 

специално предназначение на СТО, в контекста на Програмата за развитие от Доха. 

Дейности за достъп до пазара в подкрепа на прилагането на стратегията на Съюза за достъп до 

пазара  

Дейности в подкрепа на стратегията на Съюза за достъп до пазара, имаща за цел премахването или 

намаляването на пречките пред търговията, идентифицирането на търговските ограничения в трети 

държави и когато е уместно — премахването на пречките пред търговията. Тези дейности могат да 
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включват: 

– поддръжка, експлоатация и по-нататъшно развитие на базата данни за достъп до пазара, която е 

на разположение на стопанските субекти чрез интернет и в която са изредени търговските пречки 

и други сведения, засягащи износа и износителите от Съюза; закупуване на необходимата 

информация, данни и документация за тази база данни, 

– специфичен анализ на различните пречки пред търговията на ключови пазари, в това число — във 

връзка с подготовката на преговори — анализ на прилагането от трети държави на техните 

задължения, произтичащи от международни търговски и инвестиционни споразумения, 

– конференции, семинари и други информационни дейности (напр. изготвяне и разпространение на 

изследвания, информационни пакети, публикации и брошури) за информиране на бизнеса, 

служителите на държавите-членки и други субекти относно търговските пречки и инструментите 

на търговската политика, целящи защитата на Съюза срещу нелоялни търговски практики, 

каквито са дъмпингът и експортните субсидии, 

– подкрепа за европейската промишленост за организиране на дейности, специално насочени към 

проблемите с достъпа до пазара. 

Дейности в подкрепа на прилагането на съществуващи правила и мониторинга на търговските и 

инвестиционните задължения 

Дейности в подкрепа на прилагането на съществуващи търговски и инвестиционни споразумения и 

свързани системи, които дават възможност за ефективно прилагане на тези споразумения, както и 

провеждането на разследвания и проверки на място за гарантиране на спазването на правилата от 

трети държави, в това число: 

– обмен на информация, обучения, семинари и комуникационни дейности в подкрепа на 

прилагането на съществуващото законодателство на Съюза в областта на контрола на износа на 

изделия и технологии с двойна употреба, 

– дейности за улесняване на разследванията, провеждани в контекста на разследванията за 

търговска защита, с цел защита на производителите от Съюза от нелоялни търговски практики на 

трети държави (антидъмпингови, антисубсидийни и защитни инструменти), които могат да 

навредят на икономиката на Съюза. По-специално дейностите ще бъдат насочени предимно към 

развитието, поддръжката, експлоатацията и сигурността на информационните системи, 

обслужващи дейностите за търговска защита, разработването на комуникационни средства, 

закупуването на правни услуги в трети държави и извършването на експертни проучвания, 

– дейности в подкрепа на националните консултативни групи за мониторинг на изпълнението на 

влезлите в сила търговски и инвестиционни споразумения. Това включва финансиране на 

разходите за пътуване и настаняване на членовете и експертите на консултативната група, 

– дейности в подкрепа на придобиването на съответните данни за знанията с цел формиране на 

основа за разискванията на вътрешните консултативни групи и съвместните консултативни 

комитети, 

– дейности за популяризиране на външнотърговската политика на Съюза чрез процес на 

структуриран диалог по въпроси на външната търговия с главните участници във формирането на 

общественото мнение, със заинтересовани лица от гражданското общество и с други 

заинтересовани лица (включително малките и средните предприятия),  

– дейности, свързани с популяризирането на търговски и инвестиционни споразумения и с 

комуникацията във връзка с тях както в Съюза, така и в държави — партньори по тези 

споразумения. Тези дейности ще се осъществяват предимно чрез създаване и разпространение на 

аудио-визуални, електронни и графични материали и печатни публикации, абонаменти за 

разпространение на съответни медии и бази данни, превод на комуникационни материали на 

езици на държави извън Съюза, дейности, насочени към медиите, включително нови медийни 
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продукти, 

– разработване, поддръжка и експлоатация на информационни системи в подкрепа на оперативни 

дейности в областта на търговската политика, като: Интегрирана статистическа база данни 

(ISDB), Електронна система за изделия и технологии с двойна употреба, База данни за достъп до 

пазара, Бюро за търговска информация, База данни за кредитиране на износа, Интегрирана 

система за управление на лицензии (SIGL), Система за управление на лицензии за внос на дървен 

материал (SIGL Wood) и Платформа и инструменти за мониторинг и подкрепа за прилагането на 

търговските и инвестиционните споразумения от страна на гражданското общество. 

Правна и друга експертна помощ  

Дейности за гарантиране, че търговските партньори на Съюза действително спазват и се придържат 

към задълженията, произтичащи от членството в СТО и от други многостранни и двустранни 

споразумения, включително: 

– експертни проучвания, включително инспекции, както и конкретни разследвания и семинари 

относно изпълнението от трети държави на задълженията им по международни търговски и 

инвестиционни споразумения, 

– правни експертни становища, особено по въпроси на правото на други държави, необходими за 

улесняване на защитата по съдебен път на позицията на Съюза в процедури за уреждане на 

спорове в рамките на СТО, и други експертни изследвания, необходими за подготовката, 

управлението и последващите мерки при процедури за уреждане на спорове в рамките на СТО, 

– разходи за арбитраж, правни консултации и такси, плащани поради това, че Съюзът е страна по 

спорове, възникващи във връзка с изпълнението на международни споразумения, сключени 

съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

Системи за разрешаване на спорове във връзка с инвестиции съгласно установеното в 

международните споразумения 

Следните разходи са в подкрепа на:  

– неплатени разходи за функционирането на съдебните системи в областта на инвестициите (първа 

съдебна инстанция и апелативна съдебна инстанция) и на многостранния инвестиционен съд, 

възникващи във връзка с изпълнението на международни споразумения, сключени съгласно член 

207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– разходи за арбитраж, правни консултации и такси, плащани поради това, че Съюзът е страна по 

спорове, възникнали по инициатива на инвеститори съгласно посочените международни 

споразумения, 

– плащане на инвеститор по окончателно уреждане на спор или по уреждане на спор по смисъла на 

такива международни споразумения. 

Дейности в подкрепа на търговската и инвестиционната политика 

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на общите разходи за преводи, 

медийни прояви, информация и публикации, пряко свързани с постигането на целта на програмата, 

или за мерките по тази статия, 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, като поддръжката на интернет сайтовете на Генерална 

дирекция „Търговия“ и на комисаря по търговията или разработването и реализацията на 

спомагателни информационни системи и инструменти. 

Приходите в контекста на управлението от страна на Съюза на финансовите отговорности, свързани 

с уреждане на спорове между инвеститор и държава, могат да доведат до отпускане на допълнителни 

бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.  

Част от този бюджетен кредит има за цел да покрие разходите за цялостен подход към 
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комуникациите за ангажиране на широката общественост и всички заинтересовани страни и за 

осигуряване на възможно най-голяма прозрачност по отношение на дейността на генерална дирекция 

„Търговия“. Това ще включва прояви за ангажиране и диалог, като например медийни събития или 

прояви на заинтересованите страни, публикуване на информация, писмени преводи, консултации и 

последващи действия и публикации, пряко свързани с постигането на целта на дейностите 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, като поддръжката на интернет сайтовете на генерална дирекция „Търговия“ и на 

комисаря по търговията. Дейностите за ангажиране на обществеността и всички заинтересовани 

страни са от решаващо значение за една прозрачна, успешна и цялостна търговска политика. 

Целевите приходи, получени по статии 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3, 9 0 0 и позиция 6 6 0 0 от приходната 

част на бюджета, могат да доведат до допълнителни бюджетни кредити по тази статия в съответствие 

с член 22, параграф 1 от Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Решение 98/181/ЕО, ЕОВС, Евратом на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 г. за 

сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за 

Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (ОВ L 69, 

9.3.1998 г., стр.1). 

Решение 98/552/ЕО на Съвета от 24 септември 1998 г. за извършване от Комисията на дейности, 

свързани със стратегията на Общността за достъп до пазарите (ОВ L 265, 30.9.1998 г., стр. 31). 

Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, както е 

предвидено в 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, като се имат 

предвид и катастрофалните последици от търговската политика на ЕС. 

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

Проектоизменение 583 
=== I-D//7746 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 02 01 — Сътрудничество с Латинска Америка 

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 

21 02 01 
4.0.3 

381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Резерви         

Общо  381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 584 
=== I-D//7747 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 02 02 — Сътрудничество с Азия 

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 

21 02 02 
4.0.3 

821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Резерви         

Общо  821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 585 
=== I-D//7748 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 02 03 — Сътрудничество с Централна Азия 

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 

21 02 03 
4.0.3 

163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Резерви         

Общо  163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 586 
=== I-D//7749 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 02 04 — Сътрудничество с Близкия изток 

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 

21 02 04 
4.0.3 

243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Резерви         

Общо  243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 
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Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 587 
=== I-D//7750 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 02 05 — Сътрудничество с Афганистан 

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 

21 02 05 
4.0.3 

199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Резерви         

Общо  199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 949 
=== EPP//7135 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 01 — Околна среда и изменение на климата 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Резерви         

Общо  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. Даване на възможност 

за съфинансиране от ЕС за фонда „Legacy Landscapes“ („Наследство ландшафт“ (защита на области, 

които са от първостепенно значение за биологичното разнообразие, с цел те да бъдат запазени като 

наследство за човечеството). Съдействие за мобилизирането на допълнителни средства от частни 

фондации и филантропи, както и фонда „Blue Action“ („Синьо действие“) (за укрепване на морските 

запаси). 

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

Проектоизменение 760 
=== S&D//7243 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 01 — Околна среда и изменение на климата 
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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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Резерви         

Общо  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

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 230 
=== AFET/5321 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 01 — Околна среда и изменение на климата 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Резерви         

Общо  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Обосновка: 

Бързото изменение на климата е заплаха за сигурността на ЕС и борбата срещу това явление трябва 

да бъде амбициозна, поради което бюджетните кредити за поети задължения следва да бъдат 

увеличени до равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 396 
=== DEVE/5718 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 01 — Околна среда и изменение на климата 

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 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Резерви         

Общо  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред е важен за борбата с изменението на климата и с влошаването на качеството на 

околната среда и за постигането заедно на целите за устойчиво развитие. Изменението на климата 

може да засегне още по-тежко вече уязвимото население и може да доведе до обрат в напредъка по 

отношение на изкореняването на бедността и глада. Освен това изменението на климата може да 

доведе до умножаване на отрицателните последици, които водят до нови хуманитарни кризи, 
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например чрез нарастване на броя на конфликтите. 

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

Проектоизменение 930 
=== EPP//7114 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 02 — Устойчива енергетика 

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 

21 02 07 02 
4.0.3 

96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Резерви         

Общо  96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. Увеличено 

финансиране за подкрепа на инициативи, които прилагат глобалния енергиен преход, с цел да се 

предостави достъп на до 2 милиарда души до енергия от възобновяеми източници. Енергийната 

бедност има драматични последици за околната среда, качеството на живот, здравеопазването и 

образованието на големи групи от населението на развиващите се страни и на най-слабо развитите 

страни. 

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

Проектоизменение 146 
=== FEMM/6209 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 03 — Човешко развитие 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Резерви         

Общо  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Обосновка: 

Бюджетът за човешко развитие следва да се увеличи с цел подпомагане на изпълнението на целите за 

устойчиво развитие (по-специално цели 3, 4 и 5) и насърчаване на образованието, младежта, здравето 

и борбата срещу болестите, равенството между половете и овластяването на жените и момичетата, 

със специален акцент върху достъпа до семейно планиране и сексуално и репродуктивното здраве и 

права. 

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

Проектоизменение 755 
=== S&D//7238 === 

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

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

Позиция 21 02 07 03 — Човешко развитие 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Резерви         

Общо  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Обосновка: 

Бюджетът за човешко развитие се увеличава, тъй като уязвимото население се увеличава поради 

принудителни разселвания. Обещаните плащания за глобални инициативи в сектора на 

здравеопазването и образованието трябва да се спазват (например кампании за ваксиниране на деца, 

сексуално и репродуктивно здраве и права, достъп до начално образование). 

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

Проектоизменение 402 
=== DEVE/5731 === 

Внесено от Комисия по развитие 

DEVE/5731 = Компромисно изменение 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 03 — Човешко развитие 

цифровите стойности 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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Резерви         

Общо  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Правно основание: 

След параграф: 

Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент .......... периода 2014—2020 г. (ОВ L 77, 

15.3.2014 г., стр. 44). 

Добавя се следният текст: 

Поне 20% от финансирането по този бюджетен ред са предназначени за професионалното 

образование и обучение. 

Обосновка: 

DEVE/5717 

Увеличаване на средствата по бюджетния ред за човешко развитие поради нарастване на уязвимото 

население, което често е 

засегнато от кризи и принудително разселване. Важно е да се спазят планираните плащания в полза 

на глобалните 

инициативи, особено в сектора на здравеопазването и образованието (напр. кампании за ваксиниране 

на деца, сексуално и 
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репродуктивно здраве и права, достъп до образование). 

DEVE/5719 

Този бюджетен ред е от изключително значение за целите за устойчиво развитие и за принципа 

никой да не бъде изоставен. Важно е да се намалят неравенствата, дължащи се на различни фактори и 

основания за дискриминация. Тъй като младите хора и жените често са основен фактор за 

осъществяването на промяна, младите хора и равенството между половете са важни теми. ЕС трябва 

също така да изпълни ангажимента за предоставяне на 20% от помощта по инструмента за 

сътрудничество за развитие за основни социални услуги, с акцент върху образованието и 

здравеопазването (включително сексуалното и репродуктивното здраве и права). 

DEVE/5725 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

Адекватното финансиране на този бюджетния ред и заделянето на поне 20% за професионално 

образование и обучение ще спомогне за постигането на ЦУР 4 (Качествено образование) и ЦУР 8 

(Достоен труд и икономически растеж). Населението на повечето развиващи се страни е много младо 

и осигурява огромен потенциал за растеж и иновации чрез младите хора. За да се възползват от тази 

възможност, хората трябва да разполагат със съответни умения, а ЕС следва да положи повече 

усилия, за да даде права на хората и да им предостави възможности да останат в своите държави на 

произход. 

Компромисно изменение между DEVE/5719, DEVE/5717, DEVE/5725 

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

Проектоизменение 715 
=== R-E//7451 === 

Внесено от Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 03 — Човешко развитие 

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 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Резерви         

Общо  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Обосновка: 

От решаващо значение е да се осигури финансова подкрепа за действия в развиващите се страни, 

свързани със здравето, включително за жертвите на сексуално насилие в зони на конфликти, за 

образованието, правата на децата, културата, въпросите, свързани с пола, насилието срещу жени, 

включително психологическа подкрепа, овластяването на жените и други аспекти на човешкото 

развитие. Поради това размерът на съкратените от Съвета бюджетни кредити за плащания следва да 

бъде възстановен. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 853 
=== S&D//7362 === 

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

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

Позиция 21 02 07 04 — Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство 

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 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Резерви         

Общо  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

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 385 
=== DEVE/5703 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 07 04 — Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство 

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 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Резерви         

Общо  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Обосновка: 

Увеличаване на средствата по бюджетния ред за „Продоволствена и хранителна сигурност“, за да се 

помогне на все по-многобройното уязвимо население, засегнато от продоволствена криза. 

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

Проектоизменение 147 
=== FEMM/6211 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 02 07 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Резерви         

Общо      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Бюджетен ред: 

Човешко развитие — Проекти за подкрепа на равенството между половете 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 
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Този бюджетен кредит цели да осигури финансова подкрепа за действия в развиващите се 

страни по подтема „Човешко развитие“ на програмата „Глобални обществени блага и 

предизвикателства“, която включва равенството между половете, овластяването на жените 

и защитата на правата на жени и момичета; деца и младежи, недискриминация; заетост, 

умения, социална закрила и социално приобщаване; растеж, работни места, ангажиране на 

частния сектор и култура. 

Ще се оказва подкрепа за икономическо и социално овластяване на жените и момичетата. 

Приоритет ще имат също така действията за борба със сексуалното и основаното на пола 

насилие и подкрепата за жертвите. Една от целите е да се подпомогне изкореняването на 

практиките за подбор на пола поради свързани с пола предразсъдъци. В съответствие с 

насоките на Съюза за утвърждаването и защитата на правата на детето, бюджетният 

кредит може също така да се използва за осигуряване на възможности за младите хора в по-

общ план, като вниманието се насочи по-специално към младите жени. Бюджетният кредит 

може да се използва също за действия в подкрепа на недискриминацията; за заетост, умения, 

социална закрила и социално приобщаване; растеж, работни места, ангажиране на частния 

сектор и култура. 

Правна основа 

Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за 

създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ 

L 77, 15.3.2014 г., стр. 44). 

Обосновка: 

Този бюджетен ред цели да се изпълни изискването, заложено в Регламента за ИСР, приложение IV, 

като беше постигнато съгласие да се заделят най-малко 27,5% от бюджета на специфичната цел за 

човешко развитие по програмата „Глобални обществени блага и предизвикателства“ за „равенство 

между половете, овластяване на жените и защита на правата на жените и момичетата; деца и 

младежи, недискриминация; заетост, умения, социална закрила и социално приобщаване; растеж, 

работни места, ангажиране на частния сектор и култура“. 

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

Проектоизменение 521 
=== VERT/7683 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 02 07 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Резерви         

Общо      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Бюджетен ред: 

Човешко развитие — Проекти за подкрепа на равенството между половете 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит цели да осигури финансова подкрепа за действия в развиващите се 

страни по подтема „Човешко развитие“ на програмата „Глобални обществени блага и 

предизвикателства“, която включва равенството между половете, овластяването на жените 
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и защитата на правата на жени и момичета; деца и младежи, недискриминация; заетост, 

умения, социална закрила и социално приобщаване; растеж, работни места и ангажиране на 

частния сектор и култура. 

Ще се оказва подкрепа за икономическо и социално овластяване на жените и момичетата. 

Приоритет ще имат също така действията за борба със сексуалното и основаното на пола 

насилие и подкрепата за жертвите. Една от целите е да се подпомогне изкореняването на 

практиките на подбор на пола поради свързани с пола предразсъдъци. В съответствие с 

насоките на Съюза за утвърждаването и защитата на правата на детето, бюджетният 

кредит може също така да се използва за осигуряване на възможности за младите хора в по-

общ план, като вниманието се насочи по-специално към младите жени. Бюджетният кредит 

може да се използва също за действия в подкрепа на недискриминацията; заетост, умения, 

социална закрила и социално приобщаване; растеж, работни места и ангажиране на частния 

сектор и култура. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за 

създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ 

L 77, 15.3.2014 г., стр. 44). 

Обосновка: 

Този бюджетен ред цели да се изпълни изискването, заложено в Регламента за ИСР, приложение IV, 

като беше постигнато съгласие да се заделят най-малко 27,5% от бюджета на специфичната цел за 

човешко развитие по програма „Глобални обществени блага и предизвикателства“ за „равенство 

между половете, овластяване на жените и защита на правата на жените и момичетата; деца и 

младежи, недискриминация; заетост, умения, социална закрила и социално приобщаване; растеж, 

работни места, ангажиране на частния сектор и култура“. 

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

Проектоизменение 397 
=== DEVE/5721 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 08 01 — Гражданското общество в процеса на развитие 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Резерви         

Общо  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Вероятни дейности, които ще бъдат подпомагани от тази програма: 

Текстът се изменя, както следва: 

– интервенции в държави партньори, които подкрепят уязвими и маргинализирани групи чрез 

предоставяне на основни услуги посредством организации на гражданското общество, 

включително осигуряване на всеобхватно сексуално образование и услуги за сексуално и 
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репродуктивно здраве, обезпечаване на възможности за организации на гражданското общество 

да предоставят информация и услуги във връзка с извършването на легални аборти и да се 

застъпват за безопасни и легални аборти в съответните държави; 

– развитие на капацитета на участниците, към които са насочени действията, в допълнение към 

предоставената подкрепа в рамките на националната програма с цел: 

– създаване на благоприятната среда за участие на гражданите и за действия на гражданското 

общество, както и на капацитета на организациите на гражданското общество да участват 

ефективно във формулирането на политиката и в мониторинга на процеса на изпълнение на 

политиката,  

– улесняване на по-качественпо-добър диалог и по-добро взаимодействие в контекста на 

развитието между организациите на гражданското общество, местните органи, държавата и 

други участници в областта на развитието в контекста на развитието, при което е важно 

участието на различни организации и групи на гражданското общество, 

– координация, развитие на капацитета и укрепване на институциите в мрежите на гражданското 

общество, в рамките на техните организации и между различните видове заинтересовани страни, 

които участват в европейските обществени дебати относно развитието, както и координация, 

развитие на капацитета и укрепване на институциите в южните мрежи на организациите на 

гражданското общество и на представителни организации,  

– повишаване на обществената осведоменост по въпроси, свързани с развитието, даване на 

възможност на хората да станат активни и отговорни граждани и насърчаване на формалното и 

неформалното образование за развитие в Съюза и държавите кандидатки и потенциални 

кандидатки, за внедряване на политиката за развитие в европейските общества, за мобилизиране 

на по-голяма обществена подкрепа за действия срещу бедността и за по-справедливи 

взаимоотношения между развитите и развиващите се страни, за повишаване на осведомеността 

относно проблемите и трудностите, пред които са изправени развиващите се страни и техните 

народи, и насърчаване на правото на процес на развитие, при който могат да бъдат напълно 

осъществени всички права на човека и основни свободи, както и насърчаване на социалното 

измерение на глобализацията. 

– намеса и предприемане на мерки за противодействие на последиците от т.нар. „правило за 

глобално блокиране“ чрез значително увеличаване на финансирането за организациите, работещи 

за защита на сексуалното и репродуктивното здраве и права, и по-конкретно предоставяне на 

финансиране, което е специално предназначено за осигуряване на достъп до контрол на 

раждаемостта и безопасен и легален аборт, като се използва както национално финансиране, така 

и финансиране за развитие от Съюза, за да се преодолее недостигът на финансиране след 

предприетите от администрацията на президента Тръмп мерки за спиране на финансирането за 

организации за помощ за развитие, които предоставят услуги в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права. 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

Гражданското общество е от основно значение за изграждането на приобщаващи и притежаващи 

права общества. Този бюджетен ред следва да осигури по-добро и приобщаващо участие и 

ангажираност на местно равнище, като е важно да бъдат включени различни и разнообразни групи. 

Бюджетният ред за гражданското общество е от изключително значение за постигането на целите за 

устойчиво развитие и за придържане към принципа „никой да не бъде изоставен“, особено предвид 

докладваната информация и свиването на пространството на гражданското общество. 

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

Проектоизменение 763 
=== S&D//7246 === 
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Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 08 01 — Гражданското общество в процеса на развитие 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Резерви         

Общо  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Обосновка: 

Бюджетният ред за гражданското общество е важен за постигането на целите за устойчиво развитие и 

за придържане към принципа „никой да не бъде изоставен“, особено предвид докладваната 

информация за свиването на пространството на гражданското общество. 

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

Проектоизменение 231 
=== AFET/5322 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 02 08 01 — Гражданското общество в процеса на развитие 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Резерви         

Общо  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Вероятни дейности, които ще бъдат подпомагани от тази програма: 

Текстът се изменя, както следва: 

– интервенции в държави партньори, които подкрепят уязвими и маргинализирани групи чрез 

предоставяне на основни услуги посредством организации на гражданското общество, 

включително осигуряване на всеобхватно сексуално образование и услуги за сексуално и 

репродуктивно здраве, обезпечаване на възможности за организации на гражданското общество 

да предоставят информация и услуги във връзка с извършването на легални аборти и да се 

застъпват за безопасни и легални аборти в съответните държави; 

– развитие на капацитета на участниците, към които са насочени действията, в допълнение към 

предоставената подкрепа в рамките на националната програма с цел: 

– създаване на благоприятната среда за участие на гражданите и за действия на гражданското 

общество, както и на капацитета на организациите на гражданското общество да участват 

ефективно във формулирането на политиката и в мониторинга на процеса на изпълнение на 

политиката,  

– улесняване на по-добър диалог и по-добро взаимодействие в контекста на развитието между 
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организациите на гражданското общество, местните органи, държавата и други участници в 

областта на развитието,  

– координация, развитие на капацитета и укрепване на институциите в мрежите на гражданското 

общество, в рамките на техните организации и между различните видове заинтересовани страни, 

които участват в европейските обществени дебати относно развитието, както и координация, 

развитие на капацитета и укрепване на институциите в южните мрежи на организациите на 

гражданското общество и на представителни организации,  

– повишаване на обществената осведоменост по въпроси, свързани с развитието, даване на 

възможност на хората да станат активни и отговорни граждани и насърчаване на формалното и 

неформалното образование за развитие в Съюза и държавите кандидатки и потенциални 

кандидатки, за внедряване на политиката за развитие в европейските общества, за мобилизиране 

на по-голяма обществена подкрепа за действия срещу бедността и за по-справедливи 

взаимоотношения между развитите и развиващите се страни, за повишаване на осведомеността 

относно проблемите и трудностите, пред които са изправени развиващите се страни и техните 

народи, и насърчаване на правото на процес на развитие, при който могат да бъдат напълно 

осъществени всички права на човека и основни свободи, както и насърчаване на социалното 

измерение на глобализацията. 

– намеса и предприемане на мерки за противодействие на последиците от т.нар. „правило за 

глобално блокиране“ чрез значително увеличаване на финансирането за организациите, работещи 

за защита на сексуалното и репродуктивното здраве и права, и по-конкретно предоставяне на 

финансиране, което е специално предназначено за осигуряване на достъп до контрол на 

раждаемостта и безопасен и легален аборт, като се използва както национално финансиране, така 

и финансиране за развитие от Съюза, за да се преодолее недостигът на финансиране след 

предприетите от администрацията на президента Тръмп мерки за спиране на финансирането за 

организации за помощ за развитие, които предоставят услуги в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права. 

– акцентиране върху използването на средствата за организации на ЛГБТИ, базирани в ЕС, с 

цел публикуване на обективно съдържание за ЛГБТИ на руски език, по-специално насочено 

към млади лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ). 

Обосновка: 

Организациите със седалище в ЕС следва да бъдат насърчавани да публикуват материали и на други 

езици, различни от езиците на ЕС. 

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

Проектоизменение 398 
=== DEVE/5726 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 02 77 37 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

21 02 77 37 
4.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Насърчаване на работата на организациите на гражданското общество за 

преобразуването на Зимбабве 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Общата цел е да се насърчава работата на организациите на гражданското общество за 

преобразуването на Зимбабве в демократична развиваща се държава, която се основава на 

принципите на добро управление, отчетност, прозрачност, зачитане на основните права на 

човека и гражданско участие. 

Специфични цели: 

1. Да се възстанови капацитетът на участващите организации на гражданското общество за 

подобряване на собствените им системи за вътрешно управление по отношение на 

отчетността, прозрачността, участието на заинтересованите лица и мобилизирането на 

гражданите. 

2. Да се изгради капацитет на организациите на гражданското общество за по-широкото 

разпространение на основани на факти знания и иновации с цел отговорно, прозрачно и 

основано на участието управление, приобщаващо жените, младежите, хората с увреждания и 

други малцинствени групи. 

3. Да се предизвикат съгласувани, координирани и приобщаващи действия на организациите на 

гражданското общество, за да се допринесе за изграждането на стабилна, демократична и 

развиваща се държава. 

4. Да се задълбочи демокрацията чрез целенасочена подкрепа за въвеждането на нова 

конституция и общо виждане за развитието на Зимбабве. 

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: 

Организациите на гражданското общество в Зимбабве са изправени пред най-разнообразни 

предизвикателства, сред които: а) неадекватни действия в отговор на нестабилността на държавата и 

новия социален контекст; б) разбиране и анализ на контекста; в) форми на организация и култури; г) 

равенство между половете и приобщаване на младите хора и д) комуникация и определяне на рамки, 

като се има предвид, че на гражданско равнище несъзнателно се пренебрегва ролята на 

комуникацията като средство за повишаване на осведомеността, информиране, провеждане на 

консултации със и мобилизиране на съответните участници, социалната база. 

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

Проектоизменение 851 
=== S&D//7341 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 02 77 38 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

21 02 77 38 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

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      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Участие на децата и на младите хора във външните процеси на 

ЕС на вземане на решения 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 1. Децата имат право да бъдат изслушвани по въпроси, които ги 

засягат: Конвенция на ООН за правата на детето: Член 12 — разпоредбата, че децата имат 

право да изразяват мнението си и да ги държат сериозно съобразно своята възраст и зрелост, = 

непрекъснат процес на изразяване на мнение и активно участие на децата в процеса на вземане 

на решения на различни равнища по въпроси, които ги засягат. То изисква обмен на информация 

и диалог между децата и възрастните въз основа на взаимно уважение и изисква техните 

възгледи да бъдат изцяло вземани предвид, като се отчитат възрастта и зрелостта на 

детето. Право да изразяват възгледите си свободно — без натиск, манипулация, неправомерно 

влияние 2. Изслушването на възгледите на младите хора добавя стойност и легитимност. Не 

просто работим за децата, ние работим с децата. Децата имат уникален набор от знания за 

своя живот, потребности и опасения, заедно с идеи и възгледи, произтичащи от техния пряк 

опит. Възрастните не разполагат с подобна информация. Участието укрепва не само 

гражданската ангажираност, то укрепва и капацитета на младите хора да търсят 

отговорност от правителствата и други отговорни лица. ЕС е важен участник на 

международната сцена и за насърчаването на правата на човека и устойчивото развитие. 

Поради това даването на децата на възможност да споделят своите възгледи ще допринесе за 

това централните служби на ЕС и делегациите на ЕС да определят наличието и естеството 

на пречките и възможностите за упражняване на правата на децата на национално, 

регионално и световно равнище. Технологиите могат да допринесат за активното участие на 

младите хора и за създаването на движения на младите хора във връзка със засягащи ги въпроси 

в конкретни държави или по целия свят; за предоставянето на възможност на младите хора 

да допринасят за определянето на политиките  

14 

на национално, регионално и световно равнище; за установяването на връзки сред младите хора 

в рамките на дадена държава или регион и по този начин за намаляването на разстоянието 

между хората и най-важните лица, отговорни за вземането на решения. Целта на това 

двугодишно подготвително действие е да се използват иновациите и технологиите в подкрепа 

на лицата, отговорни за изготвянето на политиките на ЕС, като се даде възможност на 

децата и на младите хора да говорят открито по въпроси, които са от значение за тях, и да се 

вземат предвид техните възгледи в сътрудничеството на ЕС за развитие с цел постигане на 

целите за устойчиво развитие. Проектът ще създаде мощен инструмент за ЕС (централните 

служби на ЕС и делегациите на ЕС /Военния секретариат на ЕС) за привличане на новото 

поколение, т.нар. „поколение 2030“, така че то да участва във външните политики и 

инструменти на ЕС, и по-специално с Африканския съюз. 

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) № 
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1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

ЕС е важен участник на международната сцена, който насърчава правата на човека и устойчивото 

развитие. Политиците в ЕС обаче не могат да определят пречките и възможностите за упражняване 

на правата на децата, ако не научат от тях за съществуването и естеството на тези пречки и 

възможности. Проектът има за цел да привлече децата да участват в сътрудничеството на ЕС за 

развитие с оглед на постигане на целите за устойчиво развитие и в съответствие с член 12 от 

Конвенцията на ООН за правата на детето и с външните насоки на ЕС за утвърждаването и защитата 

на правата на детето. 

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

Проектоизменение 399 
=== DEVE/5728 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 02 77 39 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

21 02 77 39 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Участие на децата и на младите хора във външните процеси на 

ЕС на вземане на решения 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

1. Децата имат право да бъдат изслушвани по въпроси, които ги засягат: 

Конвенция на ООН за правата на детето: Член 12 — разпоредбата, че децата имат право да 

изразяват възгледите си и на тези възгледи да се придава значение, съответствуващо на 

възрастта и зрелостта на детето. 

Участие = непрекъснат процес на изразяване на възгледите на децата и на активно участие на 

децата в процеса на вземане на решения на различни равнища по въпроси, които ги засягат. То 

изисква обмен на информация и диалог между децата и възрастните въз основа на взаимно 

уважение и изисква техните възгледи да бъдат изцяло вземани предвид, като се отчитат 

възрастта и зрелостта на детето. 

Право да изразяват възгледите си свободно — без натиск, манипулация, неправомерно влияние 

2. Изслушването на възгледите на младите хора добавя стойност и легитимност 

Не просто работим за децата, ние работим с децата. 

Децата имат уникален набор от знания за своя живот, потребности и опасения, заедно с идеи 

и възгледи, произтичащи от техния пряк опит. Възрастните не разполагат с подобна 

информация. 

Участието укрепва не само гражданската ангажираност, то укрепва и капацитета на 

младите хора да търсят отговорност от правителствата и други отговорни лица. 

ЕС е важен участник на международната сцена и за насърчаването на правата на човека и 
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устойчивото развитие. Поради това даването на децата на възможност да споделят своите 

възгледи ще допринесе за това централните служби на ЕС и делегациите на ЕС да определят 

наличието и естеството на пречките и възможностите за упражняване на правата на децата 

на национално, регионално и световно равнище. 

Технологиите могат да допринесат за активното участие на младите хора и за създаването на 

движения на младите хора във връзка със засягащи ги въпроси в конкретни държави или по 

целия свят; за предоставянето на възможност на младите хора да допринасят за 

определянето на политиките на национално, регионално и световно равнище; за 

установяването на връзки сред младите хора в рамките на дадена държава или регион и по 

този начин за намаляването на разстоянието между хората и най-важните лица, отговорни 

за вземането на решения. 

Целта на това двугодишно подготвително действие е да се използват иновациите и 

технологиите в подкрепа на лицата, отговорни за изготвянето на политиките на ЕС, като се 

даде възможност на децата и на младите хора да говорят открито по въпроси, които са от 

значение за тях, и да се вземат предвид техните възгледи в сътрудничеството на ЕС за 

развитие с цел постигане на целите за устойчиво развитие. Проектът ще създаде мощен 

инструмент за ЕС (централните служби на ЕС и делегациите на ЕС /Военния секретариат на 

ЕС) за привличане на новото поколение, т.нар. „поколение 2030“, така че то да участва във 

външните политики и инструменти на ЕС, и по-специално с Африканския съюз. 

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: 

ЕС е важен участник на международната сцена, който насърчава правата на човека и устойчивото 

развитие. 

Политиците в ЕС обаче не могат да определят пречките и възможностите за упражняване на правата 

на децата, ако не научат от тях за съществуването и естеството на тези пречки и възможности. 

Проектът има за цел да привлече децата да участват в сътрудничеството на ЕС за развитие с оглед на 

постигане на целите за устойчиво развитие и в съответствие с член 12 от Конвенцията на ООН за 

правата на детето и с външните насоки на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето. 

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

Проектоизменение 756 
=== S&D//7239 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 04 01 — Повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните 

свободи и подкрепа за демократичните реформи 

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 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

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  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Обосновка: 

Приносът на ЕС за насърчаване на зачитането на правата на човека и основните свободи следва да 

бъде допълнително засилен, като се има предвид непрекъснатото влошаване на състоянието на 

правата на човека като цяло и по-специално на защитниците на правата на човека. 

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

Проектоизменение 241 
=== AFET/5383 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 04 01 — Повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните 

свободи и подкрепа за демократичните реформи 

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 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Резерви         

Общо  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Обосновка: 

Приносът на ЕС за насърчаване на зачитането на правата на човека и основните свободи следва да 

бъде допълнително увеличен. 

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

Проектоизменение 225 
=== AFET/5296 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 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 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Пилотен проект — Европейска обсерватория за превенция, отчетност и борба с 

безнаказаността 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект се основава на необходимостта от създаване на механизъм за борба с 

безнаказаността и гарантиране на търсенето на отговорност съгласно международното 

право. Това се очертава ясно като основен въпрос за ЕС във връзка с продължаващите и 



 

 129 

нововъзникващите конфликти по света, както и с предизвикателствата, пред които е 

изправен Международният наказателен съд. Пилотният проект следва да се основава на 

правото за осигуряване на средства за защита и обезщетение за жертвите на груби нарушения 

на международното право в областта на правата на човека и тежки нарушения на 

международното хуманитарно право. За да се преодолеят пропуските във връзка с 

безнаказаността, пилотният проект ще обслужва целта за разрешаване на най-

чувствителните въпроси в контекста на международното право в областта на правата на 

човека (напр. извънсъдебни убийства и насилствено изчезване), както и за удовлетворяване на 

потребностите на най-уязвимите групи (напр. деца, младежи, жени, малцинства и вътрешно 

разселени лица). Това включва търсенето на решения, премахване на възможните пречки пред 

достъпа до правосъдие и насърчаване на международните съдебни системи и други процедури за 

търсене на отговорност (например, преходно правосъдие), при които отчетността е изложена 

на най-голям риск. С оглед на това е наложително да се създаде постоянна структура на ЕС за 

наблюдение и за изпълнение на дейности, които биха могли да доведат до промяна в дадена 

област. 

Основните дейности по механизма ще включват: 

1) повишаване на осведомеността относно недокладвани случаи и нарушения на правата на 

човека, по-специално като конкретни последващи действия във връзка с резолюциите на ЕП по 

неотложни въпроси, като се идентифицират и подкрепят съответни органи и организации на 

местно равнище и се координират действия, в тясно сътрудничество с всички съответни 

европейски и международни органи и механизми, с цел създаване на платформа за представяне 

на позициите на жертвите и действията на ЕС в това отношение; 

2) защита на мултидисциплинарни системи за отчетност (включително МНС) и процеси за 

обезщетяване на жертвите в среда с много предизвикателства, като се преодоляват 

разминаванията между механизмите и жертвите (наричани още преживели лица), като се 

гарантира ориентиран към жертвите подход при разследването и наказателното преследване 

на международни престъпления, като се проучват начините за подкрепа за приемане на 

съответно законодателство (например в областта на правосъдието, образованието) и като се 

изграждат необходимите мрежи с официални и неофициални представители, с цел изготвяне 

на всеобхватна стратегия и проправяне на път към устойчиво бъдеще; 

3) повишаване на популярността и видимостта на дейностите във връзка с ангажираността 

на ЕС по този въпрос чрез организиране на ежегодна проява на високо равнище (напр. 

Европейски дни за борба с безнаказаността), целенасочени кампании, публикуване на доклади и 

създаване на нови партньорства и мрежи в международен мащаб, с потенциален 

мултиплициращ ефект, на многостранно, регионално и местно равнище; 

4) принос за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейната цел за 

разработване на по-добри механизми за отчетност, осигуряване на достъп до правосъдие за 

всички лица и насърчаване на мирни и приобщаващи общества. 

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: 

Безнаказаността представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност, както и голямо 

предизвикателство и приоритетна цел за ЕС. Необходимо е ЕС да допринася за усилията за 

ефективно реагиране при тежки престъпления и груби нарушения на правата на човека. Ето защо 
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действията на ЕС за борба с безнаказаността и гарантиране на отчетност следва да бъдат засилени 

чрез нов механизъм, който ще осигури оперативна подкрепа за европейската политика в среда с 

много предизвикателства. Това действие е принос към ЦУР 16. 

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

Проектоизменение 814 
=== S&D//7304 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 21 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 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Пилотен проект — Европейска обсерватория за превенция, отчетност и борба с 

безнаказаността 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект се основава на необходимостта от създаване на механизъм за борба с 

безнаказаността и гарантиране на търсенето на отговорност съгласно международното 

право. Това се очертава ясно като основен въпрос за ЕС във връзка с продължаващите и 

нововъзникващите конфликти по света, както и с предизвикателствата, пред които е 

изправен Международният наказателен съд. Пилотният проект следва да се основава на 

правото на правни средства за защита и на обезщетение за жертвите на груби нарушения на 

международното право в областта на правата на човека и тежки нарушения на 

международното хуманитарно право. За да се преодолеят пропуските във връзка с 

безнаказаността, пилотният проект ще обслужва целта за разглеждане на най-

чувствителните въпроси в контекста на международното право в областта на правата на 

човека (напр. извънсъдебни убийства и насилствено изчезване), както и за удовлетворяване на 

потребностите на най-уязвимите групи (напр. деца, младежи, жени, малцинства и вътрешно 

разселени лица). Това включва търсене на решения, премахване на евентуални пречки пред 

достъпа до правосъдие и насърчаване на международните съдебни системи и други процедури за 

търсене на отговорност (например преходно правосъдие), при които отчетността е изложена 

на най-голям риск. С оглед на това е наложително да се създаде постоянна структура на ЕС за 

наблюдение и за изпълнение на дейности, които биха могли да доведат до промяна в дадена 

област. 

Основните дейности по механизма ще включват: 

1) повишаване на осведомеността относно недокладвани случаи и нарушения на правата на 

човека, по-специално като конкретни последващи действия във връзка с резолюциите на ЕП по 

неотложни въпроси, като се идентифицират и подкрепят съответни органи и организации на 

местно равнище и се координират действия, в тясно сътрудничество с всички съответни 

европейски и международни органи и механизми, с цел създаване на платформа за представяне 

на позициите на жертвите и действията на ЕС в това отношение; 

2) защита на мултидисциплинарни системи за отчетност (включително МНС) и процеси за 

обезщетяване на жертвите в среда с много предизвикателства, като се преодоляват 
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разминаванията между механизмите и жертвите (наричани още преживели лица), като се 

гарантира ориентиран към жертвите подход при разследването и наказателното преследване 

на международни престъпления, като се проучват начините за подкрепа за приемане на 

съответно законодателство (например в областта на правосъдието, образованието) и като се 

изграждат необходимите мрежи с официални и неофициални представители, с цел изготвяне 

на всеобхватна стратегия и проправяне на път към устойчиво бъдеще; 

3) повишаване на популярността и видимостта на дейностите във връзка с ангажираността 

на ЕС по този въпрос чрез организиране на ежегодна проява на високо равнище (напр. 

Европейски дни за борба с безнаказаността), целенасочени кампании, публикуване на доклади и 

създаване на нови партньорства и мрежи в международен мащаб, с потенциален 

мултиплициращ ефект, на многостранно, регионално и местно равнище; 

4) принос за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейната цел за 

разработване на по-добри механизми за отчетност, осигуряване на достъп до правосъдие за 

всички лица и насърчаване на мирни и приобщаващи общества. 

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: 

Безнаказаността представлява сериозна заплаха за международния мир и международната сигурност, 

както и голямо предизвикателство и приоритетна цел за ЕС. Необходимо е ЕС да допринася за 

усилията за ефективно реагиране при тежки престъпления и груби нарушения на правата на човека. 

Ето защо действията на ЕС за борба с безнаказаността и гарантиране на отчетност следва да бъдат 

засилени чрез нов механизъм, който ще осигури оперативна подкрепа за европейската политика в 

среда с много предизвикателства. Това действие е принос към ЦУР 16. 

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

Проектоизменение 695 
=== R-E//7430 === 

Внесено от Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 06 01 — Насърчаване на високо ниво на ядрена безопасност, радиационна защита и 

прилагане на ефикасни и ефективни гаранции във връзка с ядрените материали в трети държави 

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 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Резерви         

Общо  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Обосновка: 

Геополитическите предизвикателства в света трябва да подтикнат Европейския съюз да предприеме 

стъпки към повече ядрена безопасност и защита от радиация. Ядрените аварии, като неотдавнашните 

в Русия през това лято, говорят красноречиво. Радиацията не спира на европейските граници. С цел 

да се предотвратят бедствия и да се насърчат добрите практики за постигане на високо ниво на 
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ядрена безопасност в световен мащаб, препоръчваме бюджетът да не се намалява, а напротив, той да 

бъде увеличен. 

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

Проектоизменение 232 
=== AFET/5323 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 06 01 — Насърчаване на високо ниво на ядрена безопасност, радиационна защита и 

прилагане на ефикасни и ефективни гаранции във връзка с ядрените материали в трети държави 

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 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Резерви         

Общо  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране .......... ядрена сигурност на всички равнища, 

по-специално чрез: 

Текстът се изменя, както следва: 

– трайна подкрепа за регулаторните органи, организациите за техническа поддръжка и засилване на 

регулаторната рамка, по-конкретно по отношение на дейностите по лицензиране, за да се изгради 

силно независимо регулаторно наблюдение , 

– подкрепа за безопасното транспортиране, третиране и изхвърляне на отработено ядрено гориво и 

радиоактивни отпадъци от атомни електроцентрали, както и от други (безстопанствени) 

източници (медицински приложения, уранодобив), 

– разработване и изпълнение на стратегии за извеждане от експлоатация на съществуващи 

съоръжения и преобразуване на бивши ядрени обекти, 

– насърчаване на ефективни регулаторни рамки, процедури и системи за осигуряване на адекватна 

защита срещу йонизиращи лъчения от радиоактивни материали, особено от силно радиоактивни 

източници, както и безопасното им изхвърляне, 

– финансиране на стрес тестове, основани на достиженията на правото на ЕС, 

– създаване на необходимата регулаторна рамка и методологии за въвеждане на мерки за ядрена 

сигурност, включително за надлежно осчетоводяване и контрол на делящи се материали на 

държавно равнище и при операторите, 

– въвеждане на ефективни мерки за предотвратяване на аварии с радиологични последици, както и 

за смекчаване на такива евентуални последици, и мерки за действие при извънредна ситуация, за 

готовност и ответна реакция, за гражданска защита и мерки за възстановяване, 

– мерки за насърчаване на международното сътрудничество (включително в рамките на съответни 

международни организации, и по-специално Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) 

в гореспоменатите области, включително прилагане и мониторинг на международни 

споразумения и договори, обмен на информация и обучение и научни изследвания, 

– повишаване на готовността за действия при извънредни ситуации в случай на ядрени аварии, 
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както и обучение и наставничество, inter alia, наставничество inter alia за повишаване на 

капацитета на регулаторите,регулаторите. 

– отделяне на специално внимание на положението с ядрените реактори по границите на ЕС. 

Обосновка: 

Рисковете във връзка с ядрените реактори по границите на ЕС изискват увеличение на 

финансирането за насърчаване на безопасността и защитата на тези реактори. 

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

Проектоизменение 588 
=== I-D//7751 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 21 07 01 — Сътрудничество с Гренландия 

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 

21 07 01 
4.0.OTH 

33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Резерви         

Общо  33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 589 
=== I-D//7752 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 01 04 01 — Разходи за подкрепа за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) 

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 

22 01 04 01 
4.0.1 

44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на административните разходи, пряко свързани с 

привеждането в действие на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), с постепенното 

прекратяване на предприсъединителната помощ, и по-специално TAIEX. 

– 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 от взаимна полза 

за Комисията и бенефициерите, 

– разходи за външен персонал в централния офис (договорно нает персонал, командировани 
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национални експерти или персонал, нает чрез агенции), ограничени до 5 146 149 EUR. Тази 

прогноза се основава на неокончателен годишен единичен разход за човекогодина, от който по 

оценка 95 % представляват възнаграждения за съответния персонал и 5 % — допълнителни 

разходи за обучение, срещи, командировки , информационни технологии (ИТ) и 

телекомуникации във връзка с външния персонал, финансиран от този бюджетен кредит, 

– разходи за външен персонал в делегациите на Съюза (договорно нает персонал, местен персонал 

или командировани национални експерти) за целите на децентрализираното управление на 

програми в делегациите на Съюза в трети държави или за вътрешно изпълнение на задачите на 

постепенно закриващи се бюра за техническа помощ, както и за външен персонал в екипите на 

Комисията за преход след присъединяването, оставащи в новите държави членки през периода на 

постепенно прекратяване (договорно нает персонал, персонал, нает чрез агенции) и работещи по 

задачи, пряко свързан и с приключването на програмите по присъединяването. И в двата случая 

той покрива допълнителните разходи за логистика и инфраструктура, като например разходите за 

обучение, срещи, командировки и наем за жилища, възникнали пряко от присъствието в 

делегацията на Съюза на външен персонал, чиито възнаграждения се изплащат от бюджетните 

кредити, записани по тази позиция, 

– разходи за проучвания, срещи на експерти, информационни системи, повишаване на 

осведомеността, обучение, подготовка и обмен на извлечените поуки и най-добри практики, както 

и дейностите, свързани с публикуването, и всякаква друга административна или техническа 

помощ, пряко свързани с постигане целта на програмата, 

– научноизследователски дейности по съответните въпроси и разпространение на информацията за 

тях, 

– разходи, свързани с предоставянето на информационни и комуникационни дейности, 

включително разработването на комуникационни стратегии и корпоративна комуникация на 

политическите приоритети на Съюза. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Без да се засягат разпоредбите на член 235, 

параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, записани по реда за разходи за административна 

подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна 

програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4 % от вноските за съответната 

програма по всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по статии 5 7 0, 5 7 3, 5 9 0 и 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 Финансовия регламент. 

Този бюджетен кредит покрива разходи за административно управление по глава 22 02. 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 590 
=== I-D//7753 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 



 

 135 

Позиция 22 02 01 01 — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в 

съответствие с достиженията на правото на ЕС 

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 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) този бюджетен кредит е предназначен за 

постигане на следните специфични цели в Западните Балкани:  

– подкрепа за политическите реформи,  

– укрепване на способността на бенефициерите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 

231/2014, на всички равнища да изпълняват задълженията, произтичащи от членството в Съюза в 

областта на политическите реформи, чрез подкрепа на постепенното привеждане в съответствие с 

и приемането, изпълнението и прилагането на достиженията на правото на Съюза. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Без да се засягат разпоредбите на член 235, 

параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, записани по реда за разходи за административна 

подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна 

програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4 % от вноските за съответната 

програма по всяка глава. 

Другите целеви приходи, получени по позиции 5 2 2 0 и 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 Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално 

член 2, параграф 1, букви а) и в) от него. 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 242 
=== AFET/5384 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 01 01 — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в 
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съответствие с достиженията на правото на 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 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Резерви         

Общо  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Обосновка: 

Финансирането за страните от Западните Балкани следва да се увеличи, за да се подкрепят 

политическите реформи и икономическото, социалното и териториалното развитие. От решаващо 

значение е да се потвърди европейската перспектива на Западните Балкани и да започнат преговори 

със Северна Македония и Албания. Процесът на присъединяване предлага уникална възможност за 

насърчаване и споделяне на нашите основни ценности и интереси. 

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

Проектоизменение 591 
=== I-D//7754 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 03 01 — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в 

съответствие с достиженията на правото на ЕС 

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 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) този бюджетен кредит е предназначен за 

постигане на следните специфични цели в Турция:  

– подкрепа за политическите реформи,  

– укрепване на способността на бенефициерите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 

231/2014, на всички равнища да изпълняват задълженията, произтичащи от членството в Съюза в 

областта на политическите реформи, чрез подкрепа на постепенното привеждане в съответствие с 

и приемането, изпълнението и прилагането на достиженията на правото на Съюза. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети държави 

или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или Договора за Евратом за определени 

проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията, могат 

да доведат до отпускането на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по статия 6 3 3 от 

приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно член 21, параграф 2, буква а), 

подточка ii) и буква д) от Финансовия регламент. Без да се засягат разпоредбите на член 235, 

параграф 5 от Финансовия регламент, сумите, записани по реда за разходи за административна 

подкрепа, ще бъдат определени със споразумението за финансово участие за всяка оперативна 

програма и ще бъдат със средна стойност, която не надвишава 4 % от вноските за съответната 

програма по всяка глава. 
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Другите целеви приходи, получени по позиции 5 2 2 0 и 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 Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално 

член 2, параграф 1, букви а) и в) от него. 

Обосновка: 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II) не следва да се използва за подпомагане на 

Турция, държава, която не зачита някои основни принципи на свободата и демокрацията. 

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

Проектоизменение 758 
=== S&D//7241 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 03 01 — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в 

съответствие с достиженията на правото на 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 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Резерви         

Общо  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Обосновка: 

Като се има предвид отстъплението на турското правителство по отношение на основните свободи, 

демокрацията и принципите на правовата държава, от първостепенно значение е финансирането да 

бъде преориентирано така, че да подкрепя напредъка в тези области чрез увеличаване на 

ангажираността с гражданското общество в страната. Групата S&D взе решение за възстановяване на 

бюджета, предложен от Европейската комисия. Това съответства на намаление с 16% за политически 

реформи и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС 

и с 93% за икономическото, социалното и териториалното развитие. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 933 
=== EPP//7117 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 03 01 — Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в 

съответствие с достиженията на правото 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 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Резерви         

Общо  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Обосновка: 

Поради продължаващото влошаване на политическата ситуация, липсата на реформи и постоянното 

нарушаване на принципите на правовата държава в Турция, счита, че е необходимо средствата по 

този бюджетен ред да се намалят допълнително. 

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

Проектоизменение 592 
=== I-D//7755 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 03 02 — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както 

и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС 

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 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

По Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) този бюджетен кредит е предназначен за 

постигане на следните специфични цели в Турция: 

– подпомагане на икономическото, социалното и териториалното развитие с цел постигане на 

устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, 

– укрепване на способността на бенефициерите, изброени в приложение I към регламента на всички 

равнища да изпълняват задълженията, произтичащи от членството на Съюза в областта на 

икономическото, социалното и териториалното развитие, чрез подкрепа на постепенното 

привеждане в съответствие с и приемането, изпълнението и прилагането на достиженията на 

правото на Съюза, включително подготовка за управление на структурните фондове на Съюза, 

Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Всички приходи от допълнителни финансови вноски на държавите членки и вноски от трети 

държави, или от органи, различни от създадените съгласно ДФЕС или на Договора за Евратом, за 

определени проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от 

Комисията, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити. Тези вноски по 

статия 6 3 3 от приходната част на бюджета представляват целеви приходи съгласно с член 21, 

параграф 2, буква а) (ii) и д) от Финансовия регламент. Съответната сума бюджетни кредити за 

плащания за 2020 г. се изчислява на 134 000 000 EUR. Сумите, вписани по бюджетния ред за разходи 

за административна подкрепа, ще бъдат определени, без да се засяга член 235, параграф 5 от 

Финансовия регламент, от споразумението за вноските за всяка оперативна програма, като средната 

им стойност не надвишава 4 % от вноските за съответната програма за всяка глава.  

Всички бюджетни кредити, използвани в контекста на подкрепата за бежанците и за приемащите 

общности, трябва да бъдат от пряка полза за бежанците и/или дейностите на организациите на 
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гражданското общество, работещи в тази област. 

Другите целеви приходи, получени по позиции 5 2 2 0 и 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 Финансовия регламент. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11), и по-специално 

член 2, параграф 1, букви б) и в) от него. 

Обосновка: 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II) не следва да се използва за подпомагане на 

Турция, държава, която не зачита някои основни принципи на свободата и демокрацията. 

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

Проектоизменение 759 
=== S&D//7242 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 02 03 02 — Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както 

и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на 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 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Резерви         

Общо  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Обосновка: 

Като се има предвид отстъплението на турското правителство по отношение на основните свободи, 

демокрацията и принципите на правовата държава, от първостепенно значение е финансирането да 

бъде преориентирано така, че да подкрепя напредъка в тези области чрез увеличаване на 

ангажираността с гражданското общество в страната. Групата S&D взе решение за възстановяване на 

бюджета, предложен от Европейската комисия. Това съответства на намаление с 16% за политически 

реформи и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС 

и с 93% за икономическото, социалното и териториалното развитие. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 752 
=== S&D//7235 === 

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

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

Позиция 22 04 01 01 — Средиземноморски държави — Права на човека, добро управление и 

мобилност 

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 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Резерви         

Общо  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Обосновка: 

В резултат на катастрофалните събития в Близкия изток, като например конфликтите в Сирия и 

Либия, държавите от южното съседство са изправени пред огромен натиск, свързан с миграционни 

потоци и засилване на екстремизма. Ето защо ЕС увеличава финансовата си подкрепа, за да се 

осигури стабилност в региона. 

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

Проектоизменение 243 
=== AFET/5385 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 01 — Средиземноморски държави — Права на човека, добро управление и 

мобилност 

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 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Резерви         

Общо  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Обосновка: 

Правата на човека, доброто управление и мобилността са абсолютен приоритет за ЕС. Държавите от 

южното съседство са изправени пред натиск в резултат на бурните събития в региона, включително 

конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаното с тях придвижване на 

бежанци и мигранти. ЕС трябва да увеличи усилията за подкрепа на устойчивостта на тези държави и 

народи с акцент върху укрепването на гражданското общество и инвестирането в демократично и 

устойчиво развитие, принципите на правовата държава и доброто управление, включително в 

областта на миграцията, в съответствие с основните ценности на ЕС. 

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

Проектоизменение 950 
=== EPP//7137 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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



 

 141 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 01 — Средиземноморски държави — Права на човека, добро управление и 

мобилност 

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 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Резерви         

Общо  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Обосновка: 

ЕС трябва да подкрепя устойчивостта на средиземноморските държави с особен акцент върху 

демократичното и устойчивото развитие, принципите на правовата държава и доброто управление, 

включително в областта на миграцията. 

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

Проектоизменение 753 
=== S&D//7236 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 02 — Средиземноморски страни — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Резерви         

Общо  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Обосновка: 

В резултат на катастрофалните събития в Близкия изток, като например конфликтите в Сирия и 

Либия, държавите от южното съседство са изправени пред огромен натиск, свързан с миграционни 

потоци и засилване на екстремизма. Ето защо ЕС увеличава финансовата си подкрепа, за да се 

осигури стабилност в региона. 

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

Проектоизменение 244 
=== AFET/5386 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 02 — Средиземноморски страни — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Резерви         

Общо  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 
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Обосновка: 

Сумите, предложени за този бюджетен ред, не са достатъчни за справяне с многобройните и 

разнообразни предизвикателства, свързани с намаляването на бедността и с устойчивото развитие в 

Средиземноморския регион. Намаляването на бедността и устойчивото развитие са сред най-

големите приоритети за южното съседство и представляват средство за справяне с първопричините 

на много от проблемите. Повишаването на устойчивостта на сектора на социалната сигурност ще 

бъде от основно значение, в частност, за подпомагане на програмата за реформи на правителството 

на Тунис. 

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

Проектоизменение 935 
=== EPP//7121 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 02 — Средиземноморски страни — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Резерви         

Общо  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Обосновка: 

Намаляването на бедността и устойчивото развитие са сред най-големите приоритети за южното 

съседство и представляват средство за справяне с първопричините на много от проблемите. 

Повишаването на устойчивостта на сектора на социалната сигурност ще бъде от основно значение за 

подпомагане на програмата за реформи, в частност на правителството на Тунис. 

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

Проектоизменение 754 
=== S&D//7237 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 03 — Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, 

предотвратяване и уреждане на конфликти 

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 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Резерви         

Общо  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Обосновка: 

В резултат на катастрофалните събития в Близкия изток, като например конфликтите в Сирия и 

Либия, държавите от южното съседство са изправени пред огромен натиск, свързан с миграционни 

потоци и засилване на екстремизма. Ето защо ЕС увеличава финансовата си подкрепа, за да се 

осигури стабилност в региона. 



 

 143 

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

Проектоизменение 245 
=== AFET/5387 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 03 — Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, 

предотвратяване и уреждане на конфликти 

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 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Резерви         

Общо  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Обосновка: 

Насърчаването на доверието, укрепването на мира в региона и подсигуряването на бежанците, и по-

специално на децата, са от най-голямо значение. Държавите от южното съседство са изправени пред 

огромен натиск в резултат на бурните събития в региона, включително конфликтите в Сирия и 

Либия, засилването на екстремизма и свързаното с тях придвижване на бежанци и мигранти. ЕС 

трябва да увеличи своята подкрепа за сигурността и стабилността на тези държави, включително чрез 

увеличаване на помощта си за изграждането на доверие и за предотвратяването и уреждането на 

конфликти. 

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

Проектоизменение 936 
=== EPP//7122 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 03 — Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, 

предотвратяване и уреждане на конфликти 

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 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Резерви         

Общо  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Обосновка: 

Държавите от южното съседство са изправени пред огромен натиск в резултат на бурните събития в 

региона, включително конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаното с тях 

придвижване на бежанци и мигранти. ЕС трябва да увеличи своята подкрепа за сигурността и 

стабилността на тези държави, включително чрез увеличаване на помощта си за изграждането на 

доверие и за предотвратяването и уреждането на конфликти. 

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

Проектоизменение 1075 
=== GUE//8239 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 04 — Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Резерви         

Общо  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания следва да бъдат 

значително увеличени, за да се запазят десетилетия постижения в областта на човешкото развитие. 

Много важната роля на UNWRA за подпомагане на бежанците и стабилността на региона, както и 

усилията на агенцията за повишаване на ефективността, като в същото време поддържа качеството на 

предоставяните от нея услуги и опазва правата на бежанците, са добре признати. 

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

Проектоизменение 516 
=== VERT/7661 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 04 — Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Резерви         

Общо  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Обосновка: 

Положението в Близкия Изток и особено в Палестина е изключително трудно и мирният процес не 

напредва. ЕС следва да играе по-силна роля. Подкрепата на ЕС за този бюджетен ред следва да бъде 

увеличена. 

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

Проектоизменение 246 
=== AFET/5388 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 04 — Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) 



 

 145 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Резерви         

Общо  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Забележки: 

След параграф: 

Дейностите имат за основна цел: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа за изграждането на държавността и развитие на институциите, 

– насърчаване на социалното и икономическото развитие, 

– смекчаване на последиците за палестинското население от влошаването на икономическите, 

финансовите и хуманитарните условия чрез предоставяне на основни услуги и друга подкрепа, 

– принос към усилията за възстановяване в Газа, 

– принос къмза финансирането на дейносттадейностите на Агенцията на ООН за подпомагане и 

строителство за палестинските бежанци (UNRWA), и по-специално нейните програми в 

областта на здравеопазването, образованието и социалнитепрограмите ѝ за здравеопазване, 

образование и социални услуги, които допринасят за човешкото развитие на милиони 

бежанци, за изпълнението на ангажимента по ЦУР никой да не бъде „забравен“, за 

стабилността и развитието на Близкия изток, както и за гарантирането на силна 

многостранна система в съответствие с Глобалната стратегия на ЕС, 

– финансиране на подготвителни дейности, целящи подпомагане на регионалното сътрудничество 

между Израел и съседите му в контекста на мирния процес, по-специално по отношение на 

институциите, икономическите въпроси, водоснабдяването, околната среда и енергетиката, 

– финансиране на дейности, целящи да създадат обществено мнение, подкрепящо мирния процес, 

– финансиране и разпространение на информация, включително на арабски език и на иврит, върху 

израелско-арабското сътрудничество, 

– насърчаване на спазването на правата на човека и основните свободи, насърчаване на спазването 

в по-голяма степен на правата на малцинствата, борба с антисемитизма и насърчаване на 

равенството между половете и недискриминацията, 

– поощряване на развитието на гражданското общество, inter alia с цел насърчаване на социалната 

интеграция. 

Обосновка: 

Изправена пред нарастващ брой бежанци, разчитащи единствено на UNRWA за основни услуги, и 

бедственото финансово положение в резултат на съкращенията, направени от САЩ, UNRWA се 

нуждае от подкрепата на ЕС. ЕС следва да осигури по-голямо, предвидимо финансиране за UNRWA 

през 2020 г. с цел предоставяне на непрекъснати основни услуги на милиони палестински бежанци, 

като по този начин допринася за регионалната стабилност. UNRWA положи похвални усилия за 

провеждане на реформи, ограничаване на разходите и разширяване на донорската си база, и тя следва 

да продължи по този път. 

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

Проектоизменение 765 
=== S&D//7248 === 
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Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 04 — Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Резерви         

Общо  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Забележки: 

След параграф: 

Следва да се предвидят достатъчно бюджетни кредити за подкрепата за организациите на 

гражданското общество. 

Добавя се следният текст: 

Исканото от Европейския парламент финансово увеличение по бюджетната процедура за 2020 

г. е предназначено изключително за UNRWA, за да компенсира частично финансовия недостиг в 

резултат от решението на администрацията на президента Тръмп да спре годишната вноска 

на САЩ за Агенцията. 

Обосновка: 

ЕС следва да осигури увеличено предвидимо финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и 

строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) през 2020 г. с цел запазване на 

основните услуги за милиони палестински бежанци, в съответствие с Глобалната стратегия и 

приоритетите на ЕС в Близкия изток, а именно укрепване на основаващото се на правила 

многостранно сътрудничество; запазване на параметрите на решението за две държави ; принос за 

регионалната стабилност; подкрепа за ЦУР; управление на миграционните потоци и противодействие 

на радикализацията. Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в 

Близкия изток (UNRWA) е положила похвални усилия за реформиране, ограничаване на разходите си 

и разширяване на донорската си база. От решаващо значение е да се запази колективната 

мобилизация в подкрепа на UNRWA след направените от САЩ съкращения. 

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

Проектоизменение 937 
=== EPP//7123 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 01 04 — Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) 

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 

22 04 01 04 4.0.2 320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 -32 000 000 -16 000 000 288 598 750 286 440 740 
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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     100 000 000  100 000 000  

Общо  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 68 000 000 -16 000 000 388 598 750 286 440 740 

Обосновка: 

В светлината на неотдавнашния доклад на ООН относно твърденията за сериозни случаи на 

корупция, включващи неприемливо сексуално поведение, непотизъм, тормоз, репресивни мерки 

срещу лица, подаващи сигнали за нарушения, и масово пътуване в бизнес класа в UNRWA, е 

необходимо част от финансирането за организацията да бъде съкратено. Поради продължаващите 

скандали, свързани с нейното управление, е необходимо да се постави в резерв сумата от 100 000 000 

EUR в този бюджетен ред. Освобождаването на средствата е обвързано с пълното изясняване на 

всички твърдения за измами и нарушения, както и с въвеждането на ефективни механизми за контрол 

и одит за предотвратяването на такива нарушения в бъдеще. 

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

Проектоизменение 593 
=== I-D//7756 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 01 — Източно партньорство — Права на човека, добро управление и мобилност 

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 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Резерви         

Общо  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 247 
=== AFET/5389 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 01 — Източно партньорство — Права на човека, добро управление и мобилност 

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 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Резерви         

Общо  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Обосновка: 

ЕС трябва да увеличи усилията си за укрепване на правата на човека, доброто управление и 

мобилността в страните от Източното партньорство. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 938 
=== EPP//7124 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 01 — Източно партньорство — Права на човека, добро управление и мобилност 

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 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Резерви         

Общо  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Обосновка: 

ЕС трябва да увеличи усилията си за укрепване на правата на човека, доброто управление и 

мобилността в страните от Източното партньорство. 

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

Проектоизменение 594 
=== I-D//7757 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 02 — Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Резерви         

Общо  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 248 
=== AFET/5390 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 02 — Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Резерви         

Общо  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 
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Забележки: 

След параграф: 

Следва да се предвидят достатъчно бюджетни кредити за подкрепата за организациите на 

гражданското общество. 

Добавя се следният текст: 

Трябва да се обърне специално внимание на осигуряването на гаранции, че всички региони и 

провинции ще се възползват пълноценно от финансирането. 

Обосновка: 

ЕС трябва да увеличи усилията си за намаляване на бедността и за устойчиво икономическо и 

социално развитие в страните от Източното партньорство. Той следва също така да гарантира 

еднакво разпределение на средствата за всички допустими региони. 

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

Проектоизменение 939 
=== EPP//7125 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 02 — Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие 

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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Резерви         

Общо  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Обосновка: 

ЕС трябва да увеличи усилията си за намаляване на бедността и за устойчиво икономическо и 

социално развитие в страните от Източното партньорство. Той следва също така да гарантира 

еднакво разпределение на средствата за всички допустими региони. 

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

Проектоизменение 940 
=== EPP//7126 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 03 — Източно партньорство — Укрепване на доверието, сигурност, 

предотвратяване и уреждане на конфликти 

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 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Резерви         

Общо  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Обосновка: 
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Предвид прогресивното влошаване на положението със сигурността по границите на ЕС, е важно да 

се продължи процесът на изграждане на доверие с източните партньори. Достатъчното финансиране 

е важно за подкрепа на стабилността и изграждането на демокрацията в региона, по-специално по 

отношение на Украйна и продължаващия конфликт в Източна Украйна. Предотвратяването на 

конфликти, насърчаването на реформите и предоставянето на подкрепа за организациите на 

гражданското общество са важен фактор за осигуряването на мир, демокрация и зачитане на 

принципите на правовата държава. 

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

Проектоизменение 249 
=== AFET/5391 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 22 04 02 03 — Източно партньорство — Укрепване на доверието, сигурност, 

предотвратяване и уреждане на конфликти 

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 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Резерви         

Общо  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Обосновка: 

Предвид прогресивното влошаване на положението със сигурността по границите на ЕС, е важно да 

се продължи процесът на изграждане на доверие с източните партньори. Достатъчното финансиране 

е важно за подкрепа на стабилността и изграждането на демокрацията в региона, по-специално по 

отношение на Украйна и продължаващия конфликт в Източна Украйна. Предотвратяването на 

конфликти, насърчаването на реформите и предоставянето на подкрепа за организациите на 

гражданското общество са важен фактор за осигуряването на мир, демокрация и зачитане на 

принципите на правовата държава. 

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

Проектоизменение 517 
=== VERT/7662 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 23 02 01 — Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и 

хранителна помощ 

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 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Резерви         

Общо  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Обосновка: 

В проекта на бюджет бюджетът за хуманитарна помощ за 2020 г. беше намален с 35% в сравнение с 

2019 г. След това Съветът добави намаление от 5% върху оставащия бюджет. Положението в света 
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не се е подобрило по начин, който рязко да намали бюджета за хуманитарна помощ. Равнището от 

2019 г. следва да се запази. 

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

Проектоизменение 238 
=== AFET/5372 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 23 02 01 — Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и 

хранителна помощ 

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 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Резерви         

Общо  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Обосновка: 

Осигуряване на достатъчно средства за предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите 

хуманитарна и хранителна помощ. 

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

Проектоизменение 403 
=== DEVE/5732 === 

Внесено от Комисия по развитие 

DEVE/5732 = Компромисно изменение 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 23 02 01 — Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и 

хранителна помощ 

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 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Резерви         

Общо  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Обосновка: 

DEVE/5709 

Глобалните хуманитарни нужди трябва да бъдат отразени чрез значително увеличение на 

финансирането, за да има готовност в случай на нови бедствия и катастрофи. 

DEVE/5722 

Този бюджетен ред се нуждае от разпределянето на достатъчно финансиране с оглед на готовността 

за посрещане на нови извънредни ситуации и за да се избегне забавяне на плащанията. Няма 

вероятност кризите да намалеят, като освен това тяхната продължителност се увеличава. ЕС трябва 

да продължи да бъде водещ участник в предоставянето на хуманитарна помощ, като осигури 

достатъчно финансиране за тази помощ и като осигурява същевременно финансиране за 
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сътрудничеството за развитие с цел изграждането на силни, устойчиви и приобщаващи общества. 

Връзките между развитието и областите на хуманитарната дейност са от голямо значение, в т.ч. за 

целите за устойчиво развитие. 

Компромисно изменение между DEVE/5709, DEVE/5722 

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

Проектоизменение 757 
=== S&D//7240 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 23 02 01 — Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и 

хранителна помощ 

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 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Резерви         

Общо  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Обосновка: 

Глобалните хуманитарни потребности трябва да бъдат подкрепени от постоянно увеличаване на 

финансирането с цел готовност за предстоящи кризи. 

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

Проектоизменение 761 
=== S&D//7244 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 23 02 02 — Предотвратяване на бедствия, намаляване на риска от бедствия и повишаване на 

подготвеността за тях 

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 

23 02 02 
4.0.7 

50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Резерви         

Общо  50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

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 762 
=== S&D//7245 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 23 03 01 02 — Предотвратяване и готовност за бедствия в трети държави 

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 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Резерви         

Общо  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

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 388 
=== DEVE/5707 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 23 03 01 02 — Предотвратяване и готовност за бедствия в трети държави 

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 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Резерви         

Общо  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Обосновка: 

Запазване на бюджетните кредити за плащания в главата за хуманитарна помощ поне на равнището 

на бюджетните кредити за поети задължения. 

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

Проектоизменение 386 
=== DEVE/5705 === 

Внесено от Комисия по развитие 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 23 03 02 02 — Бързи и ефикасни операции по спешно реагиране при големи бедствия в 

трети държави 

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 

23 03 02 02 
4.0.12 

12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Резерви         

Общо  12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Обосновка: 

Запазване на бюджетните кредити за плащания в главата за хуманитарна помощ поне на равнището 

на бюджетните кредити за поети задължения. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 605 
=== I-D//7768 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 15 01 — Пенсии, обезщетения за инвалидност и обезщетения при прекратяване на 

трудово правоотношение 

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 

30 01 15 01 
5.1.1 

1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Резерви         

Общо  1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 606 
=== I-D//7769 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 15 02 — Здравно осигуряване 

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 

30 01 15 02 
5.1.1 

65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Резерви         

Общо  65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 607 
=== I-D//7770 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 15 03 — Коефициенти и корекции на пенсии и на обезщетения и надбавки 

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 

30 01 15 03 
5.1.1 

77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Резерви         

Общо  77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Обосновка: 
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Схемата на Европейския съюз за пенсии и обезщетения е съвършено несправедлива. Европейските 

институции налагат на гражданите строги мерки за бюджетни ограничения и изискват от тях големи 

жертви, а същевременно използват парите на данъкоплатците за въвеждането на дискриминационна 

система, източник на привилегии и преимущества, които са в полза единствено на длъжностните 

лица на ЕС. Поради това изискваме намаляване на средствата по този бюджетен ред и цялостно 

преразглеждане на тази система. 

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

Проектоизменение 608 
=== I-D//7771 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 16 01 — Пенсии на бившите членове на Европейския парламент 

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 

30 01 16 01 
5.1.1 

6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Резерви         

Общо  6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 609 
=== I-D//7772 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 16 04 — Пенсии на бившите членове на Съда на Европейския 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 

30 01 16 04 
5.1.1 

10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Резерви         

Общо  10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 537 
=== I-D//7700 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Икономически и финансови въпроси“ 
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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 

01 01 01 
5.2.3X 

72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Резерви         

Общо  72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 546 
=== I-D//7709 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 05 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Земеделие и развитие на селските райони“ 

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 01 01 
5.2.3X 

102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Резерви         

Общо  102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 550 
=== I-D//7713 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 06 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Мобилност и транспорт“ 

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 01 01 
5.2.3X 

38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Резерви         

Общо  38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 551 
=== I-D//7714 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Комуникационни мрежи, съдържание и 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 01 01 
5.2.3X 

45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Резерви         

Общо  45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 552 
=== I-D//7715 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 11 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Морско дело и рибарство“ 

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 

11 01 01 
5.2.3X 

31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Резерви         

Общо  31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 553 
=== I-D//7716 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и срочно наети служители в област на 

политиката „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ 

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 01 01 
5.2.3X 

38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Резерви         

Общо  38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Обосновка: 
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Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 558 
=== I-D//7721 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Регионална и селищна политика“ 

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 

13 01 01 
5.2.3X 

66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Резерви         

Общо  66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 562 
=== I-D//7725 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Образование и култура“ 

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 01 01 
5.2.3X 

49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Резерви         

Общо  49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 565 
=== I-D//7728 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Комуникация“ 

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 

16 01 01 
5.2.3X 

73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Резерви         

Общо  73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 566 
=== I-D//7729 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 02 01 — Външен персонал — централа 

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 

16 01 02 01 
5.2.3X 

6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Резерви         

Общо  6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 567 
=== I-D//7730 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 02 03 — Външен персонал — представителства на Комисията 

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 

16 01 02 03 
5.2.3X 

17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Резерви         

Общо  17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Обосновка: 

Изглежда основателно да се изиска допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 568 
=== I-D//7731 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 03 03 — Сгради и свързани с тях разходи — представителства на Комисията 
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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 

16 01 03 03 
5.2.3X 

24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Резерви         

Общо  24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Обосновка: 

Политиката на ЕС в областта на сградния фонд е неефикасна и непрозрачна, и представлява огромно 

разхищение на парите на данъкоплатците. Политическата група изисква цялостно преразглеждане на 

тази област и намаляване на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 571 
=== I-D//7734 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 05 — Европейски обществени пространства 

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 

16 03 01 05 
5.2.3X 

1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на обща информация за гражданите и покрива 

по-конкретно откриването и управлението на Европейски обществени пространства (ЕОП). 

Комисията управлява логистичната организация на ЕОП в интерес на двете институции 

(Европейския парламент и Комисията), включително оперативните разходи и организирането на 

услуги, възложени на изпълнител. ЕОП трябва да бъдат управлявани съвместно от двете институции 

въз основа на годишен доклад за оценка на управлението и функционирането на ЕОП, както и на 

работна програма за следващата година. Тези два документа, които се изготвят съвместно от двете 

институции и представляват базата за разпределяне на средства за следващата година, трябва да 

бъдат представени на Европейския парламент своевременно, за да бъдат взети предвид при 

бюджетната процедура. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, съгласно 

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, 30.07.2018 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 575 
=== I-D//7738 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“ 

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 

17 01 01 
5.2.3X 

76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Резерви         

Общо  76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 582 
=== I-D//7745 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 21 01 01 02 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в 

делегациите на Съюза — делегации на 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 

21 01 01 02 
5.2.3X 

94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Резерви         

Общо  94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 595 
=== I-D//7758 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 25 01 01 03 — Заплати, надбавки и плащания на членовете на институцията 

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 

25 01 01 03 
5.2.3X 

10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

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  10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Обосновка: 

Европейските институции налагат на гражданите строги мерки за бюджетни ограничения и изискват 

от тях големи жертви, а същевременно използват парите на данъкоплатците за въвеждането на 

дискриминационна система, източник на привилегии и преимущества, които са в полза единствено 

на длъжностните лица на ЕС. Поради това ние изискваме намаляване на средствата по този 

бюджетен ред и цялостно преразглеждане на тази система на привилегии. 

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

Проектоизменение 596 
=== I-D//7759 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 25 01 02 03 — Специални съветници 

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 

25 01 02 03 
5.2.3X 

980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението на специалните съветници, 

разходите за командировки и вноските на институцията за застраховане срещу злополука. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз. 

Обосновка: 

Заличаването на този бюджетен ред ще предотврати по-нататъшно разхищение на парите на 

данъкоплатците. 

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

Проектоизменение 597 
=== I-D//7760 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 25 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и 

комуникационните технологии в област на политиката „Координиране на политиките на Комисията и 

правни съвети“ 

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 

25 01 03 
5.2.3X 

13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Резерви         

Общо  13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Обосновка: 

Възможно е допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 148 
=== FEMM/6212 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 25 01 77 07 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Резерви         

Общо      400 000 400 000 400 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Повишаване на информираността по въпросите за равенството между 

половете в следващата МФР и в годишните бюджети чрез оценка на въздействието по признак 

пол  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

За да се постигнат основните ценности на ЕС за насърчаване на равенството между половете, 

е много важно да се извърши оценка на въздействието на бюджетирането, съобразено с 

равенството между половете, за да се измери въздействието на бъдещата многогодишна 

финансова рамка за периода 2021—2027 г. Тази оценка ще гарантира точни прогнози за 

въздействието на предложението за бюджет върху неравенствата между половете и за 

прилагането на правата на момичетата и жените, и ще проучи и предложи конкретни начини 

за преструктурирането му. 

ЕС определи бюджетирането, съобразено с равенството между половете, като ключов 

инструмент за постигане на равенство между половете, и за реализирането на това 

бюджетиране от ЕС са налице съответни методологии и подходи (например, ръководство за 

бюджетиране, съобразено с равенството между половете, изготвено през 2016 г. от 

Европейския институт за равенство между половете, и др.). Въпреки това ЕС не прилага 

реално бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в своите настоящи или 

предстоящи рамки. Всеобхватната оценка на въздействието по признак пол е важна стъпка 

към прилагането на подход за бюджетиране, съобразено с равенството между половете. 

На различни равнища в ЕС вече има правителства, които работят успешно с инструменти за 

бюджетиране, съобразени с измерението на пола, и те подобряват своите политики за 

преодоляване на факторите, оказващи неблагоприятно въздействие върху жените или 

мъжете, защото са налице множество фактори, които допринасят за увеличаване на 

уязвимостта, дискриминацията и насилието срещу жените и момичетата. Например, 

шотландското правителство успешно използва оценките за равенството между половете, за 

да насочи по-добре своите политики към преодоляване на тези неравенства между половете. 
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Накратко, предложената оценка на въздействието по признак пол ще помогне на европейските 

институции да приемат и подобрят съответните политики, които допринасят за намаляване 

на неравенствата, и ще осигури възможности за откриване на „липсващите връзки“ с цел 

максимизиране на въздействието от интегрирането на принципа за равенство между половете 

и предприемане на целенасочени действия в бъдещите политики на ЕС. 

Тя ще постигне тези цели чрез: 

— определяне на съществуващите данни, групирани по пол и възраст, и пропуските за 

ефективно събиране на тези данни, за да се допринесе за подобряване на анализа на 

бюджетите; 

— определяне на предвиденото разпределение на ресурсите в МФР спрямо целите на ЕС по 

отношение на равенството между половете и оценка на очакваното въздействие върху 

жените и мъжете; 

— предлагане на въпроси и показатели, свързани с равенството между половете с оглед на 

включването им в прегледа за функционирането на МФР до 2024 г., както и в оценката за 

начините на интегриране на равенството между половете при изпълнението на МФР, в края 

на бюджетния цикъл през 2027 г.; 

— разработване на подходящи и конкретни предложения, за да се гарантира, че МФР е 

съобразена с равенството между половете след средносрочния преглед. Това включва 

предложения за интегриране на перспектива, съобразена с равенството между половете, в 

годишните бюджети. 

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 съвместната декларация относно интегрирането на принципа за равенство между половете, 

приложена към МФР за периода 2014 – 2020 г., се посочва, че „годишните бюджетни процедури [...] 

ще се интегрират като подходящи елементи, отговарящи на принципа на пола“. 

През 2019 г. проучване на ЕП относно бюджетирането на ЕС, съобразено с равенството между 

половете, показа, че оттогава е постигнат „слаб или никакъв напредък при бюджетирането, 

съобразено с равенството между половете“. Освен това ЕП призова европейските институции „да 

подновят ангажимента [...] за интегриране на принципа за равенство между половете в следващата 

МФР и за осъществяването на ефективен мониторинг“. 

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

Проектоизменение 818 
=== S&D//7308 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 25 01 77 07 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

25 01 77 07 5.2.3PPPA     400 000 400 000 400 000 400 000 
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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      400 000 400 000 400 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Повишаване на информираността по въпросите за равенството между 

половете в следващата МФР и в годишните бюджети чрез оценка на въздействието по признак 

пол  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

За да се постигнат основните ценности на ЕС за насърчаване на равенството между половете, 

е много важно да се извърши оценка на въздействието на бюджетирането, съобразено с 

равенството между половете, за да се измери въздействието на бъдещата многогодишна 

финансова рамка за периода 2021—2027 г. Тази оценка ще гарантира точни прогнози за 

въздействието на предложението за бюджет върху неравенствата между половете и за 

прилагането на правата на момичетата и жените и ще проучи и предложи конкретни начини 

за преструктурирането му. 

ЕС определи бюджетирането, съобразено с равенството между половете, като ключов 

инструмент за постигане на равенство между половете, и за реализирането на това 

бюджетиране от ЕС са налице съответни методологии и подходи (например ръководство за 

бюджетиране, съобразено с равенството между половете, изготвено през 2016 г. от 

Европейския институт за равенство между половете, и др.). Въпреки това ЕС не прилага 

реално бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в своите настоящи или 

предстоящи рамки. Всеобхватната оценка на въздействието по признак пол е важна стъпка 

към прилагането на подход за бюджетиране, съобразено с равенството между половете. 

На различни равнища в ЕС вече има правителства, които работят успешно с инструменти за 

бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и те подобряват своите политики 

за преодоляване на факторите, оказващи неблагоприятно въздействие върху жените или 

мъжете, защото са налице множество фактори, които допринасят за увеличаване на 

уязвимостта, дискриминацията и насилието срещу жените и момичетата. Например 

шотландското правителство успешно използва оценките за равенството между половете, за 

да насочи по-добре своите политики към преодоляване на тези неравенства между половете. 

Накратко, предложената оценка на въздействието по признак пол ще помогне на европейските 

институции да приемат и подобрят съответните политики, които допринасят за намаляване 

на неравенствата, и ще осигури възможности за откриване на „липсващите връзки“ с цел 

максимизиране на въздействието от интегрирането на принципа за равенство между половете 

и предприемане на целенасочени действия в бъдещите политики на ЕС. 

Тя ще постигне тези цели чрез: 

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). 
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Обосновка: 

В съвместната декларация относно интегрирането на принципа за равенство между половете, 

приложена към МФР за периода 2014 – 2020 г., се посочва, че „годишните бюджетни процедури [...] 

ще се интегрират като подходящи елементи, отговарящи на принципа на пола“. 

През 2019 г. проучване на ЕП относно бюджетирането на ЕС, съобразено с равенството между 

половете, показа, че оттогава е постигнат „слаб или никакъв напредък при бюджетирането, 

съобразено с равенството между половете“. Освен това ЕП призова европейските институции „да 

подновят ангажимента [...] за интегриране на принципа за равенство между половете в следващата 

МФР и за осъществяването на ефективен мониторинг“. 

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

Проектоизменение 598 
=== I-D//7761 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 26 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Администрация на Комисията“ 

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 

26 01 01 
5.2.3X 

174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Резерви         

Общо  174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 599 
=== I-D//7762 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 26 01 09 — Служба за публикации  

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 

26 01 09 
5.2.3X 

104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Резерви         

Общо  104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Обосновка: 

Възможно е допълнително намаление на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 600 
=== I-D//7763 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 26 01 22 02 — Придобиване и наемане на сгради в Брюксел 

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 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Резерви         

Общо  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Обосновка: 

Политиката на ЕС в областта на сградния фонд е неефикасна и непрозрачна и води до огромно 

разхищение на парите на данъкоплатците. Нашата група изисква цялостно преразглеждане на тази 

област и намаляване на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 529 
=== ECR//7900 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 26 01 22 02 — Придобиване и наемане на сгради в Брюксел 

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 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Резерви         

Общо  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Обосновка: 

Разходите, предвидени по бюджетния ред за придобиване и наем на сгради, са твърде високи. По-

ефикасното управление на недвижимата собственост от страна на Комисията би могло да доведе до 

значителни икономии от по-ниски разходи за наеми. 

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

Проектоизменение 601 
=== I-D//7764 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 26 01 23 02 — Придобиване и наемане на сгради в Люксембург 

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 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Резерви         

Общо  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Обосновка: 
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Политиката на ЕС в областта на сградния фонд е неефикасна и непрозрачна и води до огромно 

разхищение на парите на данъкоплатците. Нашата група изисква цялостно преразглеждане на тази 

област и намаляване на средствата по този бюджетен ред. 

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

Проектоизменение 530 
=== ECR//7901 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 26 01 23 02 — Придобиване и наемане на сгради в Люксембург 

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 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Резерви         

Общо  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Обосновка: 

Разходите, предвидени по бюджетния ред за придобиване и наем на сгради, са твърде високи. По-

ефикасното управление на недвижимата собственост от страна на Комисията би могло да доведе до 

значителни икономии от по-ниски разходи за наеми. 

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

Проектоизменение 251 
=== AFCO/6425 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

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

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 26 03 78 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

26 03 78 
5.2.XPPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на постоянна служба за координация на агенциите на ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Като се има предвид текущият процес на създаване на агенции на равнище ЕС и като се има 

предвид необходимостта от по-добро разпространение на информацията, както от страна на 

агенциите, така и от страна на институциите, би било от голяма полза в Брюксел да се 

създаде постоянна служба за координация с подходящи инфраструктура, знания и човешки 

ресурси. Службата ще предоставя прозрачна и надеждна информация за гражданите, като 

междувременно ще установи хоризонтална връзка с всички институции на ЕС и със 

съответните национални органи. 

Обосновка: 
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Като се има предвид текущият процес на създаване на агенции на равнище ЕС и като се има предвид 

необходимостта от по-добро разпространение на информацията, както от страна на агенциите, така и 

от страна на институциите, би било от голяма полза в Брюксел да се създаде постоянна служба за 

координация с подходящи инфраструктура, знания и човешки ресурси. 

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

Проектоизменение 602 
=== I-D//7765 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 27 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област 

на политиката „Бюджет“ 

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 

27 01 01 
5.2.3X 

50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Резерви         

Общо  50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 603 
=== I-D//7766 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 29 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Статистика“ 

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 

29 01 01 
5.2.3X 

72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Резерви         

Общо  72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 604 
=== I-D//7767 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 30 01 14 01 — Обезщетения за персонал извън активна заетост, пенсиониран в интерес на 

службата или уволнен 
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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 

30 01 14 01 
5.2.3X 

6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Резерви         

Общо  6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 610 
=== I-D//7773 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 31 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Езикови служби“ 

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 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Резерви         

Общо  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 1061 
=== GUE//8225 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 31 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Езикови служби“ 

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 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Резерви         

Общо  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1062 
=== GUE//8226 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 31 01 02 01 — Външен персонал 

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 

31 01 02 01 
5.2.3X 

12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Резерви         

Общо  12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1063 
=== GUE//8227 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 31 01 07 01 — Разходи за устен превод 

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 

31 01 07 01 
5.2.3X 

16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Резерви         

Общо  16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1064 
=== GUE//8228 === 

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

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

Позиция 31 01 07 02 — Професионална подкрепа за конферентните преводачи 

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 

31 01 07 02 
5.2.3X 

384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо  384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1065 
=== GUE//8229 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 31 01 07 03 — Разходи за информационни технологии за генерална дирекция „Устни 

преводи“ 

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 

31 01 07 03 
5.2.3X 

1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо  1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1066 
=== GUE//8230 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 31 01 08 01 — Разходи за писмени преводи 

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 

31 01 08 01 
5.2.3X 

11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Резерви         

Общо  11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1067 
=== GUE//8231 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 31 01 08 02 — Разходи в подкрепа на дейностите на генерална дирекция „Писмени 

преводи“ 

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 

31 01 08 02 
5.2.3X 

1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо  1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 1068 
=== GUE//8232 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 31 01 09 — Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в сферата на 

езиците 

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 

31 01 09 
5.2.3X 

580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Резерви         

Общо  580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 
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Обосновка: 

Многоезичието е отражение на културното и езиковото многообразие. Това е основен принцип, 

благодарение на който съдържанието на разискванията в европейските институции става по-

достъпно и прозрачно и който е гаранция за прилагането на демократични процедури. То обаче е 

застрашено от влошаване на количеството и на качеството на услугите по писмен и устен превод 

вследствие на бюджетни ограничения, по-често възлагане на външни изпълнители и влошени 

условия на работа за доставчиците. 

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

Проектоизменение 611 
=== I-D//7774 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 32 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Енергетика“ 

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 

32 01 01 
5.2.3X 

67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Резерви         

Общо  67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Обосновка: 

Бюджетните кредити по този бюджетен ред могат да бъдат намалени. 

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

Проектоизменение 504 
=== VERT/7632 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 32 01 07 — Вноска на Евратом за дейността на Агенцията за доставки 

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 

32 01 07 
1.1.32 

130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 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. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 614 
=== I-D//7777 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 33 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в област 

на политиката „Правосъдие и потребители“ 

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 

33 01 01 
5.2.3X 

44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Резерви         

Общо  44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Обосновка: 

Този бюджетен ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 617 
=== I-D//7780 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Дейност в областта на климата“ 

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 

34 01 01 
5.2.3X 

20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Резерви         

Общо  20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Обосновка: 

Този ред следва да остане на равнището от 2019 г. 

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

Проектоизменение 1046 
=== GUE//8190 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 06 01 — Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със 

сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката 

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 

13 06 01 
9.0.3 

50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

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  50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз в случаи на големи или регионални бедствия в държавите 

членки. НаПомощ следва да се предоставя във връзка с природни бедствия на засегнатите от 

природни бедствия държавите членки следва да се предоставя помощ, като се определядържави 

членки, като се определи срок за използванетоизползване на предоставената финансова помощ и се 

поставя условиепредвиди, че държавите бенефициери следва да докажат използването на 

получените средства предвид необходимостта финансирането да се мобилизира възможно най-

бързо.средства. Получена помощ за щети, за коитопомощ, която впоследствие е получено 

обезщетениекомпенсирана от плащания от трета страна,страна или която превишава 

окончателната оценка на щетите, следва да бъде възстановявана.възстановена 

Добавя се следният текст: 

Регионалните бедствия следва да останат сред бедствията, които отговарят на условията за 

допустимост за отпускане на помощ, като се има предвид специфичното естество на 

природните бедствия в средиземноморския регион, като суша и пожари. 

Текстът се изменя, както следва: 

С изключение на авансовите плащания, разпределянеторазпределението на бюджетните кредити ще 

се прави чрез решение за прехвърляне на бюджетни кредити от резерва или — в случай на 

недостатъчни бюджетни кредити в резерва — чрез коригиращ бюджет, чието изготвяне следва да 

съвпадаедновременно с решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

Увеличението на бюджетните кредити за този бюджетен ред ще дойде от 

преразпределението на средства, които понастоящем са предназначени за прекратената 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). 

Добавя се следният текст: 

Дял и глава - 02 07 Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(EDIDP), МФР 1. 

Обосновка: 

Тази статия е предназначена за вписване на средствата, отпускани от фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз при бедствия, като се има предвид, че те могат да се окажат очевидно 

недостатъчни с оглед на статистическите данни за 2019 г. Необходими са също изменения за 

ускоряване на мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“, за да се гарантира, че 

регионалните бедствия продължават да отговарят на условията за допустимост за отпускане на 

помощ. ЕС трябва да дава приоритет на мерки за насърчаване на мира, солидарността и 

сътрудничеството между суверенни държави с равни права. 

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

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

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 01 — Европейска агенция по химикалите (ЕСНА) 
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Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Европейска агенция по химикали (ЕСНА) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15       

AD 14  6  4  8 

AD 13  16  10  16 

AD 12  21  10  20 

AD 11  32  19  34 

AD 10  46  32  44 

AD 9  66  47  62 

AD 8  64  51  63 

AD 7  57  88  65 

AD 6  26  58  25 

AD 5 
 

14 

13 
 16  6 

AD Междинен сбор 
 

348 

347 
 335  343 

AST 11       

AST 10      1 

AST 9  4  2  4 

AST 8  8  3  6 

AST 7  15  5  13 

AST 6  22  13  20 

AST 5  27  22  35 

AST 4  26  29  23 

AST 3  13  21  15 

AST 2 
 

2 

1 
 14  1 

AST 1       

AST Междинен сбор 
 

117 

116 
 109  118 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 
сбор 

      

Общо 
 

465 

463 
 444  461 

Общ сбор 465 

463 
444 461 

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 807 
=== S&D//7292 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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S 03 01 10 — Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) — 

Служба 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) — Служба 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1  1  1 

AD 10  2  1  1 

AD 9  2  2  2 

AD 8  2  1  1 

AD 7 
 

9 

2 
 2  4 

AD 6  2  3  2 

AD 5  1    1 

AD Междинен сбор 
 

20 

13 
 11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4 
 

3 

1 
 2  1 

AST 3  3     

AST 2       

AST 1       

AST Междинен сбор 
 

8 

3 
 3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 
сбор 

      

Общо 
 

28 

16 
 14  16 

Общ сбор 28 

16 
14 16 

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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 804 
=== S&D//7289 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 11 — Европейски банков орган (ЕБО) 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Европейски банков орган (ЕБО) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16  1  1  1 

AD 15  1  1  1 

AD 14  6  2  6 

AD 13  2  2  2 

AD 12  8  7  8 

AD 11  12  11  12 

AD 10  12  10  12 

AD 9  22  18  22 

AD 8  26  28  26 

AD 7 
 

21 

19 
 27  19 

AD 6 
 

23 

20 
 22  22 

AD 5 
 

19 

14 
 7  13 

AD Междинен сбор 
 

153 

143 
 136  144 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6 
 

5 

3 
 3  3 

AST 5  4  3  4 

AST 4  2    2 

AST 3  1    1 

AST 2 
 

3 

1 
   1 

AST 1       

AST Междинен сбор 
 

15 

11 
 6  11 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 

сбор 
      

Общо 
 

168 

154 
 142  155 

Общ сбор 168 

154 
142 155 
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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 803 
=== S&D//7288 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 14 — Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14       

AD 13  3    1 

AD 12  3  4  3 

AD 11  5  1  5 

AD 10 
 

1 

3 
 2  1 

AD 9 
 

6 

8 
 7  6 

AD 8 
 

9 

8 
 8  10 

AD 7 
 

13 

8 
 6  7 

AD 6 
 

16 

14 
 13  12 

AD 5 
 

34 

6 
 10  9 

AD Междинен сбор 
 

91 

59 
 52  55 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  2  2  2 

AST 4  6  3  6 

AST 3  3  7  3 

AST 2       

AST 1       

AST Междинен сбор  12  12  12 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       
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AST/SC 1       

AST/SC Междинен 

сбор 
      

Общо 
 

103 

71 
 64  67 

Общ сбор 103 

71 
64 67 

Обосновка: 

Необходимо е увеличаване на броя на разрешените длъжности в щатното разписание на ACER, за да 

може да се осигури необходимият персонал за Агенцията с цел ефективно прилагане на Регламент 

(ЕС) № 1227/2011 (Регламент за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия 

— REMIT) и Регламент (ЕС) № 347/2013 (Регламент за TEN-E), както и за да може ACER да 

изпълнява своите разширени задачи, свързани с прилагането на кодексите и насоките за електро- и 

газопреносните мрежи и със съответния мониторинг. Необходимо е увеличение на субсидията за 

ACER с оглед покриване на разходите за допълнителните длъжности и разходите за информационни 

технологии, свързани с REMIT, което е важно за поддържане на сигурното функциониране на 

информационната система REMIT на ACER. 

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

Проектоизменение 809 
=== S&D//7294 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Европейска агенция по лекарствата (EMA) 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Европейска агенция по лекарствата (EMA) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  8  6  7 

AD 13  12  11  11 

AD 12  44  42  43 

AD 11  47  43  43 

AD 10  44  41  43 

AD 9  46  45  43 

AD 8 
 

69 

66 
 59  59 

AD 7  75  65  65 

AD 6 
 

48 

45 
 23  23 

AD 5  2    25 

AD Междинен сбор 
 

398 

390 
 338  365 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  8  5  7 

AST 8  19  16  16 

AST 7  15  22  22 

AST 6  15  39  27 

AST 5  39  43  35 

AST 4  52  57  57 
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AST 3  44  46  46 

AST 2    6  7 

AST 1       

AST Междинен сбор  201  243  226 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 

сбор 
      

Общо 
 

599 

591 
 581  591 

Общ сбор 599 

591 
581 591 

Обосновка: 

Регламент (ЕС) 2019/6 относно ветеринарните лекарствени продукти влезе в сила на 28 януари 2019 

г. Той възлага допълнителни задачи на Европейската агенция по лекарствата (EMA). ЕМА следва да 

разполага с достатъчно човешки и финансови ресурси през 2020 г., за да се подготви за изпълнението 

на тези нови задачи. 

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

Проектоизменение 479 
=== LIBE/5880 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 21 — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 

(Европол)  

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

1 

3 
 1  1 

AD 13 
 

6 

5 
 2  5 

AD 12 
 

12 

11 
 7  11 

AD 11 
 

16 

14 
 7  17 

AD 10 
 

27 

25 
 15  28 

AD 9 
 

68 

50 
 33  61 

AD 8 
 

93 

84 
 75  94 

AD 7  146  135  132 

AD 6 
 

230 

203 
 262  171 



 

 183 

AD 5 
 

25 

31 
 11  38 

AD Междинен сбор 
 

625 

573 
 549  559 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8  1    3 

AST 7  5  3  5 

AST 6  6  4  6 

AST 5  7  4  7 

AST 4  7  9  7 

AST 3  3    1 

AST 2  3  4  3 

AST 1       

AST Междинен сбор  32  24  32 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 
сбор 

      

Общо 
 

657 

605 
 573  591 

Общ сбор 657 

605 
573 591 

Обосновка: 

**УСТНО ИЗМЕНЕНИЕ, ВНЕСЕНО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2019 г.** 

Допълнителният оперативен персонал от 66 души в сравнение с 2019 г. е необходим за Дирекция 

„Операции“ (+ 37 ВД), за ИТ системите (+ 25 ВД) и за управление и администрация (+ 4 ВД). 

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

Проектоизменение 98 
=== ITRE/5125 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 03 — Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Категория и степен 

Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 

2020 2019 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза Реално запълнени към 31 декември 2018 Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности Постоянни длъжности Временни длъжности 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 

AD 13       

AD 12  1    1 

AD 11  2  1   

AD 10  7  2  7 

AD 9  9  9  7 

AD 8 
 

12 

10 
 9  10 



 

 184 

AD 7  7  7  9 

AD 6 
 

5 

3 
 10  5 

AD 5       

AD Междинен сбор 
 

44 

40 
 38  40 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6       

AST 5  3  1  2 

AST 4  1  3  1 

AST 3  1  1  2 

AST 2       

AST 1       

AST Междинен сбор  5  5  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Междинен 
сбор 

      

Общо 
 

49 

45 
 43  45 

Общ сбор 49 

45 
43 45 

Обосновка: 

За да се гарантира, че EIT може да функционира правилно, се изискват повече човешки и финансови 

ресурси. Поради множеството промени, през които преминават икономиката и обществото на ЕС, и 

по-специално дигитализацията и декарбонизацията, иновациите и технологиите са от много голямо 

значение. Ето защо трябва да се гарантира, че триъгълникът на знанието функционира правилно и че 

се обезпечава възможно най-добро сътрудничество. 


