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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общата цел на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), както целите на многогодишната 
финансова рамка, е насочена към предоставянето на финансова и техническа подкрепа 
на държавите членки за изграждането на едно устойчиво управление на 
предизвикателствата, свързани с убежището, миграцията и външните граници.

В член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз ясно се посочва, че 
тези общите политики се основават на двойния принцип на солидарност и справедливо 
разпределение на отговорностите между държавите членки. 

Фонд „Убежище и миграция“, който има за цел материализирането на този общ подход, 
трябва да бъде финансиран посредством значително разпределение на средства за 
периода 2021—2027 г., за да се улесни неговото изпълнение по справедлив, ефективен 
и бърз начин.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на фонд „Убежище и 
миграция“

за създаване на фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“

Обосновка

Хоризонтално изменение, приложимо за целия текст. Интеграцията е съществена 
част от Фонда и следва да бъде отразена и в наименованието.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Фондът следва да подпомага 
ефективното управление на 
миграционните потоци, наред с другото, 
чрез насърчаване на общи мерки в 
областта на убежището, включително 
усилията на държавите членки за 
приемане на лица, нуждаещи се от 
международна закрила, чрез 
презаселване и прехвърляне между 
държавите членки на кандидати за 
международна закрила или лица, на 
които е предоставена международна 
закрила, подкрепа на стратегиите за 
интеграция, както и по-ефективна 
политика за законна миграция, за да се 
гарантира дългосрочната 
конкурентоспособност на Съюза и 
бъдещето на неговия социален модел, и 
за да се намалят стимулите за незаконна 
миграция чрез устойчиви политики за 
връщане и обратно приемане. Фондът 
следва да подкрепя засилването на 
сътрудничеството с трети държави с цел 
да се подобрят управлението на 
потоците от лица, кандидатстващи за 
убежище или други форми на 
международна закрила, и 
възможностите за законна миграция, да 
се противодейства на незаконната 
миграция и да се гарантира устойчивост 
на връщането и ефективно обратно 
приемане в трети държави.

(7) Фондът следва да подпомага 
ефективното управление на 
миграционните потоци, наред с другото, 
чрез насърчаване на общи мерки в 
областта на убежището, включително 
усилията на държавите членки за 
приемане на лица, нуждаещи се от 
международна закрила, чрез 
презаселване и прехвърляне между 
държавите членки на кандидати за 
международна закрила или лица, на 
които е предоставена международна 
закрила, подкрепа на стратегиите за 
интеграция, както и по-ефективна 
политика за законна миграция, за да се 
гарантира дългосрочната 
конкурентоспособност на Съюза и 
бъдещето на неговия социален модел, и 
за да се намалят стимулите за незаконна 
миграция чрез устойчиви политики за 
връщане и обратно приемане. Фондът 
следва да подкрепя засилването на 
сътрудничеството с трети държави с цел 
да се подобрят управлението на 
потоците от лица, кандидатстващи за 
убежище или други форми на 
международна закрила, и 
възможностите за законна миграция, да 
се противодейства на незаконната 
миграция и да се гарантира устойчивост 
на връщането и ефективно обратно 
приемане в трети държави както 
доброволно, така и принудително.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Като се има предвид ключовата 
роля на местните и регионалните органи 
и организациите на гражданското 
общество в областта на интеграцията и 
за да се улесни достъпът на тези субекти 

(17) Като се има предвид ключовата 
роля на местните и регионалните органи 
и организациите на гражданското 
общество в областта на интеграцията и 
за да се подобри и ускори достъпът на 
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до финансиране на равнището на Съюза, 
Фондът следва да улеснява 
изпълнението на действия в областта на 
интеграцията от страна на местни и 
регионални органи или организации на 
гражданското общество, включително 
чрез използването на тематичния 
механизъм и чрез по-висок процент на 
съфинансиране за тези дейности.

тези субекти до финансиране на 
равнището на Съюза, Фондът следва да 
улеснява изпълнението на действия в 
областта на интеграцията от страна на 
местни и регионални органи или 
организации на гражданското общество, 
включително чрез използването на 
тематичния механизъм и чрез по-висок 
процент на съфинансиране за тези 
дейности.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Ефективната политика в областта 
на връщането е неразделна част от 
всеобхватния подход към миграцията, 
който Съюзът и неговите държави 
членки следват. Фондът следва да 
подкрепя и насърчава усилията на 
държавите членки за ефективно 
прилагане и по-нататъшно разработване 
на общи стандарти за връщане, по-
специално съгласно посоченото в 
Директива 2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15, и на 
интегриран и координиран подход за 
управление на връщането. За 
постигането на устойчиви политики в 
областта на връщането е необходимо 
Фондът да подкрепя и свързани с това 
мерки в трети държави, като например 
реинтеграцията на завърналите се лица.

(20) Ефективната политика в областта 
на връщането е неразделна част от 
всеобхватния подход към миграцията, 
който Съюзът и неговите държави 
членки следват. Фондът следва да 
подкрепя и насърчава усилията на 
държавите членки за ефективно 
прилагане и по-нататъшно разработване 
на общи стандарти за връщане, по-
специално съгласно посоченото в 
Директива 2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15, и на 
интегриран и координиран подход за 
управление на връщането. За 
постигането на устойчиви политики в 
областта на връщането, доброволно и 
принудително, е необходимо Фондът 
да подкрепя и свързани с това мерки в 
трети държави, като например 
реинтеграцията на завърналите се лица.

_________________ _________________

15Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно общите 
стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 
стр. 98).

15Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно общите 
стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 
стр. 98).
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Независимо от това, 
доброволното и принудителното
връщане са взаимосвързани, с взаимно 
подсилващ се ефект, и поради това 
държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да засилят взаимното 
допълване между тези две форми на 
връщане. Възможността за извеждане е 
важен елемент, допринасящ за целостта 
на системите за убежище и законна 
миграция. Поради това Фондът следва 
да подкрепя действията на държавите 
членки за улесняване и извършване на 
извеждания в съответствие със 
стандартите, установени в правото на 
Съюза, когато е приложимо, и при 
пълно зачитане на основните права и 
достойнството на връщаните лица.

(22) Независимо от това, 
доброволното и принудителното 
връщане са взаимосвързани, с взаимно 
подсилващ се ефект, и поради това 
държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да засилят взаимното 
допълване между тези две форми на 
връщане. Възможността за извеждане е 
важен елемент, допринасящ за целостта 
на системите за убежище и законна 
миграция. Поради това Фондът следва 
да подкрепя действията на държавите 
членки за улесняване и извършване на 
извеждания и принудителни връщания 
в съответствие със стандартите, 
установени в правото на Съюза, когато е 
приложимо, и при пълно зачитане на 
основните права и достойнството на 
връщаните лица.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Освен подкрепата за връщането 
на лица, както е предвидено в 
настоящия регламент, Фондът следва да 
подкрепя и други мерки, насочени към 
борба с незаконната миграция, 
преодоляване на стимулите за незаконна 
миграция или заобикаляне на 
съществуващите правила за законна 
миграция, като по този начин се запазва 
целостта на имиграционните системи на 
държавите членки.

(25) Освен подкрепата за връщането 
на лица, както доброволно, така и 
принудително, както е предвидено в 
настоящия регламент, Фондът следва да 
подкрепя и други мерки, насочени към 
борба с незаконната миграция, 
преодоляване на стимулите за незаконна 
миграция или заобикаляне на 
съществуващите правила за законна 
миграция, като по този начин се запазва 
целостта на имиграционните системи на 
държавите членки.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Фондът следва да отразява 
необходимостта от повече гъвкавост и 
опростяване, като същевременно 
отговаря на изискванията за 
предвидимост и осигурява справедливо 
и прозрачно разпределение на ресурсите 
за постигането на стратегическите и 
специфичните цели, установени в 
настоящия регламент.

(33) Фондът следва да отразява 
необходимостта от повече 
прозрачност, гъвкавост и опростяване, 
като същевременно отговаря на 
изискванията за предвидимост и 
осигурява справедливо и прозрачно 
разпределение на ресурсите за 
постигането на стратегическите и 
специфичните цели, установени в 
настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Фондът следва да допринася за 
подпомагането на оперативните разходи 
в областта на убежището и връщането и 
да позволява на държавите членки да 
поддържат капацитет, който е решаващ 
за предоставянето на тази услуга за 
Съюза като цяло. Това подпомагане се 
изразява в пълното възстановяване на 
определени разходи, свързани с целите 
на Фонда, и следва да представлява 
неразделна част от националните 
програми.

(40) Фондът следва да допринася за 
подпомагането на оперативните разходи 
в областта на убежището и връщането, 
както доброволно, така и 
принудително, и да позволява на 
държавите членки да поддържат 
капацитет, който е решаващ за 
предоставянето на тази услуга за Съюза 
като цяло. Това подпомагане се изразява 
в пълното възстановяване на 
определени разходи, свързани с целите 
на Фонда, и следва да представлява 
неразделна част от националните 
програми.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 55
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
Фондът ще допринесе за координиране 
на действията по климата и постигане 
на общата цел за изразходване на 25% 
от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 
свързани с климата. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
Фонда и ще бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки.

(55) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
Фондът ще допринесе за координиране 
на действията по климата и постигане 
на общата цел за изразходване на 25% 
от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 
свързани с климата, в рамките на МФР 
за периода 2021 – 2027 г., и годишната 
цел от 30% възможно най-скоро и 
най-късно до 2027 г. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
Фонда и ще бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета29. 
За приемането на актове за изпълнение, 
които установяват общи задължения за 
държавите членки, по-специално 
относно предоставянето на информация 
на Комисията, следва да се използва 
процедурата по разглеждане, а за 
приемането на актове за изпълнение, 
свързани с условията и реда за 
предоставяне на информация на 
Комисията в рамките на 
програмирането и докладването, следва 
да се използва процедурата по 

(57) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия. 
Делегираните актове, които са 
представени от Комисията, трябва 
да осигуряват пълна прозрачност за 
Съвета и Парламента относно 
разходите от европейски средства.
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета29. 
За приемането на актове за изпълнение, 
които установяват общи задължения за 
държавите членки, по-специално 
относно предоставянето на информация 
на Комисията, следва да се използва 
процедурата по разглеждане, а за 
приемането на актове за изпълнение, 
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консултиране поради чисто 
техническото им естество.

свързани с условията и реда за 
предоставяне на информация на 
Комисията в рамките на 
програмирането и докладването, следва 
да се използва процедурата по 
консултиране поради чисто 
техническото им естество.

_________________ _________________

29 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

29 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) принос за борбата с незаконната 
миграция и осигуряване на ефективност 
на връщането и обратното приемане в 
трети държави.

в) принос за борбата с незаконната 
миграция и осигуряване на ефективност 
на връщането и обратното приемане в 
трети държави, както доброволно, 
така и принудително.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2021—2027 г. е 10 415 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2021–2027 г. е 9 204 957 000 EUR по 
цени за 2018 г. (10 415 000 000EUR по 
текущи цени).
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 6 249 000 000 EUR се отпускат за 
програмите, изпълнявани при споделено 
управление;

a) 5 522 974 200 EUR по цени за 
2018 г. (6 249 000 000 EUR по текущи 
цени) се отпускат за програмите, 
изпълнявани при споделено управление;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 4 166 000 000 EUR се отпускат за 
тематичния механизъм.

б) 2 681 982 800 EUR по цени за 
2018 г. (4 166 000 000 EUR по текущи 
цени) се отпускат за тематичния 
механизъм.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приносът от бюджета на Съюза 
не може да надхвърля 75% от общите 
допустими разходи за даден проект.

1. Приносът от бюджета на Съюза 
не може да надхвърля 80% от общите 
допустими разходи за даден проект. 
Държавите членки се насърчават да 
предоставят подходящи средства за 
дейности, подкрепяни от Фонда.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За действие, за което е 1. За действие, за което е 
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предоставен принос по Фонда, може да 
бъде предоставян и принос по която и 
да било друга програма на Съюза, 
включително фондовете под споделено 
управление, при условие че приносът не 
обхваща едни и същи разходи. За всеки 
принос от програма на Съюза към 
действието се прилагат правилата на 
съответната програма. Кумулативното 
финансиране не може да превишава 
общия размер на допустимите разходи 
за действието, а подкрепата от 
различните програми на Съюза може да 
бъде изчислена пропорционално в 
съответствие с документите, в които се 
определят условията за предоставяне на 
подкрепата.

предоставен принос по Фонда, може да 
бъде предоставян и принос по която и 
да било друга програма на Съюза, 
включително фондовете под споделено 
управление, при условие че приносът не 
обхваща едни и същи разходи. 
Представените от Комисията 
програми се допълват взаимно и 
следва да бъдат прозрачни, така че да 
се избегне всякакво дублиране на 
разходи. За всеки принос от програма на 
Съюза към действието се прилагат 
правилата на съответната програма. 
Кумулативното финансиране не може да 
превишава общия размер на 
допустимите разходи за действието, а 
подкрепата от различните програми на 
Съюза може да бъде изчислена 
пропорционално в съответствие с 
документите, в които се определят 
условията за предоставяне на 
подкрепата.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 февруари 2023 г. и до 
същата дата на всяка следваща година 
до 2031 г. включително държавите 
членки представят на Комисията 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението, както е посочено в член 
36, параграф 6 от Регламент (ЕС) 
…/2021 [Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. 
Докладът, който се представя през 
2023 г., обхваща изпълнението на 
програмата в периода до 30 юни 2022 г.

1. До 15 февруари 2023 г. и до 
същата дата на всяка следваща година 
до 2031 г. включително държавите 
членки представят на Комисията 
годишен доклад за качеството на 
изпълнението, както е посочено в член 
36, параграф 6 от Регламент (ЕС) 
…/2021 [Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. 
Докладът, който се представя през 
2023 г., обхваща изпълнението на 
програмата в периода до 30 юни 2022 г. 
Държавите членки публикуват тези 
доклади на специалния уебсайт на 
управляващия орган, както е 
предвидено в член 44 от Регламента 
за общоприложимите разпоредби.
Комисията публикува годишните 
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доклади за изпълнението на 
специална уебстраница.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Комисията докладва ежегодно 
на Европейския парламент за 
използването или неизползването на 
финансови ресурси, за успеха, неуспеха 
и европейската добавена стойност на 
финансираните мерки.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 40 % за областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането.

– 40 % за областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането, както доброволно, така и 
принудително.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането, ще бъдат взети предвид 
следните критерии, като ще им бъде 
придадена различна тежест, както 
следва:

4. В областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането, както доброволно, така и 
принудително, ще бъдат взети предвид 
следните критерии, като ще им бъде 
придадена различна тежест, както 
следва:

Изменение 21
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Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване и развитие на 
национални стратегии в областта на 
убежището, законната миграция, 
интеграцията, връщането и 
незаконната миграция;

a) създаване и развитие на 
национални стратегии в областта на 
убежището, законната миграция, 
интеграцията, доброволното и 
принудителното връщане и 
незаконната миграция;

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подготовка на връщане, 
включително мерки, водещи до 
издаването на решения за връщане, 
установяване на самоличността на 
граждани на трети държави, издаване на 
документи за пътуване и издирване на 
семейството;

д) подготовка на доброволното и 
принудителното връщане, 
включително мерки, водещи до 
издаването на решения за връщане, 
установяване на самоличността на 
граждани на трети държави, издаване на 
документи за пътуване и издирване на 
семейството;

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) сътрудничество с трети държави 
за борба с незаконната миграция и за 
ефективно връщане и обратно приемане, 
включително в рамките на 
изпълнението на споразумения за 
обратно приемане и други 
договорености;

к) сътрудничество с трети държави 
за борба с незаконната миграция и за 
ефективно връщане и обратно приемане, 
както доброволно, така и 
принудително, включително в рамките 
на изпълнението на споразумения за 
обратно приемане и други 
договорености;
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