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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1.  отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити 

по функция 3 с 5,4% от бюджетните кредити за поети задължения и с 25,1% от 

бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2016 г.; приветства факта, 

че това увеличение надвишава с 1,8 милиарда евро първоначално предвидената 

сума за годината в отговор на предизвикателството, свързано с миграцията; 

отбелязва, че Комисията не е оставила никакъв марж по функция 3 и предлага 

мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 530 милиона 

евро и маржа за непредвидени обстоятелства за поети задължения за сума в 

размер на 1 164,4 милиона евро, с цел да се отговори на настоящата криза в 

областта на убежището и миграцията; 

2. приветства по-специално предложението за увеличаване с 4,3% на бюджетните 

кредити за поети задължения и с 10,7% на бюджетните кредити за плащания по 

програма „Европа за гражданите“ спрямо бюджета за 2016 г., тъй като тази 

програма спомага за насърчаване на гражданското и демократично участие на 

равнището на Съюза, за ангажиране на младежите, както и на възрастните хора в 

Съюза и допринася за разбирането от страна на гражданите на Съюза, неговите 

политики, история и разнообразие; 

3. отбелязва, че Комисията предлага сума в размер на 840 000 EUR под формата на 

бюджетни кредити за поети задължения за отделния бюджетен ред за 

Европейската гражданска инициатива, създаден миналата година, и изтъква 

необходимостта от достатъчно финансиране за насърчаване на използването на 

този инструмент, тъй като това е ценен инструмент за демокрацията на участието; 

4.  подчертава значението на по-нататъшното разработване на инструменти за  

подобряване на електронното правителство, електронното управление, 

електронното гласуване, електронното участие и насърчаване на цифровото 

гражданство и на правата на гражданите на Съюза чрез развитието на онлайн 

дейности, свързани с гражданството, които увеличават прозрачността, 

отчетността, капацитета за реакция, ангажираността, обсъждането, включването, 

достъпността, участието, субсидиарността и социалното сближаване; 

5. приветства увеличаването на средствата за комуникация на представителствата на 

Комисията, диалози с гражданите и дейности по партньорство, като бюджетните 

кредити за 2017 г. възлизат на 17,036 милиона евро бюджетни кредити за поети 

задължения и 14,6 милиона евро бюджетни кредити за плащания, които са 

свързани с инициативи за доближаване до европейските граждани, спечелване на 

доверието им и подобряване на познанията им за политиките и стратегиите на 

Съюза; 

6. подчертава необходимостта на съвместния секретариат на регистъра за 

прозрачност да се предоставят достатъчни и адекватни административни и 

финансови средства за изпълнение на неговите задачи, след приемането на новото 

Междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност. 
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