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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава, че в светлината на безпрецедентната извънредна миграционна ситуация 

настоящите тавани на МФР за 2014 – 2020 г., по-специално по функция 3, се оказаха 

твърде недостатъчни и не отразяват по подходящ начин засилването на 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие съгласно Договора от Лисабон, 

както и непрестанно растящите задачи и предизвикателства в тази област, 

включително справянето със структурното явление, свързано с миграцията, и 

изискванията за сигурност; припомня, че Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

(ФУМИ) вече е фактически изчерпан; припомня, че предвидените в МФР 

механизми за гъвкавост до голяма степен вече са използвани, като това драстично 

намалява възможностите за финансова гъвкавост през следващите финансови 

години; 

2. въпреки че предвидените в МФР механизми за гъвкавост до голяма степен вече са 

използвани, отправя искане най-засегнатите държави членки да могат да се 

възползват напълно от тях, по-специално от клаузата за изключителни 

обстоятелства, включена в Пакта за стабилност и растеж; 

3. счита, че са необходими съществени допълнителни финансови ресурси на 

равнището на ЕС за посрещане на свързаните с миграцията предизвикателства 

(спасителни операции, залавяне, приемане, регистрация, контрол, настаняване, 

транспорт, преместване, връщане и интеграция) и за справяне с хуманитарните 

предизвикателства вътре и извън ЕС, за разработване и прилагане на истинска обща 

европейска система за убежище, за подкрепа на преместването и презаселването, за 

управление на общите външни граници и за гарантиране на вътрешната сигурност 

на шенгенското пространство и насърчаване на интеграцията и предотвратяване на 

дискриминацията (особено на жените) расизма и ксенофобията; 

4. счита, че бюджетът на ЕС следва да подкрепя политики с акцент по-скоро върху 

интеграцията, отколкото върху сигурността; отправя искане за пълно използване на 

съществуващите инструменти и възможности за гарантиране на сигурността преди 

вземане на решение за разпределяне на нови суми, особено когато става въпрос за 

обмен на информация между службите в областта на сигурността и 

правоприлагането в държавите членки; 

5. приветства създаването на инструмент за предоставяне на хуманитарна подкрепа в 

ЕС, особено с оглед на справянето с масовия приток на мигранти и бежанци; 

изразява съмнения въпреки това във връзка с избора на член 222, параграф 1 на 

Договора за функционирането на Европейския съюз за правно основание за 

създаването на новия инструмент, като се има предвид, че той не предвижда 

необходимото участие на Парламента; изразява загриженост относно намерението 

на Комисията да финансира инструмента по линия на функция 3 от МФР, и по-

специално по линия на ФУМИ, който вече се използва активно и не разполага с 

достатъчно финансиране; призовава Комисията да търси други начини за 
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финансиране на този инструмент от бюджета на ЕС, за да не се отрази той 

отрицателно върху мерките и програмите, финансирани по линия на ФУМИ; 

6. приветства създаването на нова глава в рамките на функция 3 за предоставянето на 

спешна подкрепа в рамките на Съюза; счита, че с преразглеждането на МФР трябва 

да се предвиди бъдещото финансиране на тази „подкрепа“ да бъде осигурявано 

извън и над таваните, като същевременно се гарантира необходимата гъвкавост за 

адаптиране на предоставяното финансиране към развитието на ситуацията на място 

и промените в политическите приоритети; 

7. призовава ФУМИ да бъде преразгледан и да му се разпределят повече средства; 

подчертава, че бюджетът и персоналът на европейските агенции, които се занимават 

с миграционния натиск, и по-специално Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) и Frontex, трябва да бъдат допълнително увеличени, 

за да могат те да предоставят истинска подкрепа на държавите членки; счита, че 

следва да се предоставят адекватни средства за операции по издирване и спасяване 

и посочва, че средствата, предназначени за издирване и спасяване, понастоящем са 

неправилно включени във фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС); 

8. отбелязва, че Комисията наскоро подписа споразумение с Турция относно 

Механизъм за бежанците в Турция, възлизащ на три милиарда евро; изразява 

загриженост относно създаването на финансови инструменти извън бюджета на ЕС, 

тъй като те застрашават неговото единство и заобикалят бюджетната процедура, 

която изисква участието на Парламента и упражняването на парламентарен 

контрол; подчертава, че с Парламента не са били проведени консултации на нито 

един етап от процеса на неговото приемане; изразява загриженост относно 

въздействието, което това споразумение може да има върху бюджета за 2017 г.; 

подчертава, че този фонд, заедно с други подобни фондове не следва да подкрепя 

репресивни мерки или каквито и да било действия, които могат да нарушат основни 

права; призовава Комисията да наблюдава отблизо използването на тези средства и 

редовно да докладва пред Парламента; подчертава, че подкрепата на ЕС и 

държавите членки за бежанците следва да бъде в допълнение към редовната помощ 

за развитие, а не да я замества; 

9. счита, че няма пряка връзка между миграцията и тероризма в Европа; отправя 

искане за нови финансови средства за борба с радикализацията на млади хора в 

рамките на ЕС; счита, че това може да бъде постигнато чрез насърчаване на 

интеграцията и борба срещу дискриминацията, расизма и ксенофобията; отправя 

искане да не се намаляват средствата за проекти, целящи изграждането на 

пространство на свобода, сигурност и справедливост; 

10. изразява становището, че ФВС следва да разполага с финансовите ресурси, 

необходими за изпълнението на неговите задачи, особено в областта на 

ефективното сътрудничество и обмена на информация между правоприлагащите 

агенции на държавите членки, като в същото време подчертава, че всички негови 

действия трябва да са в пълно съответствие с Хартата на основните права на ЕС; 

11. призовава за увеличаване на бюджета за програма „Права, равенство и 

гражданство“, чиято цел е да насърчава и защитава основните права и да се бори с 

расизма, ксенофобията и всички форми на дискриминация, особено в контекста на 



 

AD\1096622BG.doc 5/6 PE578.563v02-00 

 BG 

растящата нетърпимост в Европа; 

12. очаква миграционните потоци да продължат поради продължаващата политическа 

нестабилност и конфликтите в много региони и липсата на законни средства за 

достъп до ЕС, както за търсещите убежище, така и за мигрантите; отправя искане за 

актуализирана оценка на нуждите от бюджетни средства, за да се отговори на 

предизвикателствата, очаквани до края на МФР; очаква прегледа на МФР през 

2017 г. да предвиди възможно най-голяма гъвкавост на МФР за реагиране на 

ситуации, които не са били предвидени по време на приемането ѝ; призовава за 

преразглеждане в посока увеличаване средствата по функции 3 и 4 и за участие на 

Парламента на всички етапи от процеса на вземане на решение по отношение както 

на бюджетните, така и на законодателните мерки; 
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