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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. отбелязва предложението на Комисията в проекта на общ бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 2017 година за мобилизиране на маржа за 

непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 164,4 млн. евро под формата на 

бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поети задължения по функция 3 с 

цел да се отговори на потребностите от допълнително финансиране, произтичащи от 

кризата със сигурността и предизвикателствата във връзка с миграцията и 

хуманитарните въпроси в Съюза, като се има предвид пълното изчерпване на наличния 

марж под тавана по функция 3 и Инструмента за гъвкавост за 2017 г.; 

2. счита, че през 2017 г. има вероятност да възникнат допълнителни потребности 

във връзка с кризата с вътрешната сигурност и настоящите предизвикателства във 

връзка с хуманитарните въпроси, миграцията и бежанците; признава, че тези 

потребности биха могли да надхвърлят значително наличното финансиране по функция 

3; припомня, че не остава марж под тавана по функция 3; ето защо изисква от 

Комисията да изясни дали и как биха могли да бъдат мобилизирани допълнителни 

средства посредством маржа за непредвидени обстоятелства в отговор на евентуални 

допълнителни финансови потребности по функция 3 през 2017 г.; 

3. приветства предложенията на Комисията за подсилване на функция 3 с 

допълнителни 2,55 млрд. евро за периода 2018 – 2020 г. като част от междинното 

преразглеждане на МФР с цел да се осигурят достатъчно ресурси за агенциите в 

областта на правосъдието и вътрешните работи, както и да се вземат предвид 

последните предложения на Комисията в областта на сигурността и миграцията; 

припомня, че е необходима незабавна реакция на кризата със сигурността и 

предизвикателствата във връзка с миграцията и бежанците, и счита, че е важно да се 

гарантира пълна прозрачност на плащанията и редовен мониторинг и докладване на 

разходите от страна на всички участници; изразява съжаление за това, че Комисията не 

се възползва от възможността да коригира съответно тавана при провеждането на 

междинното преразглеждане на МФР; 

4. припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането 

между различните цели на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (Фонда) беше 

приоритет за Парламента по време на преговорите, довели до приемането на Регламент 

(ЕС) 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета1, с който беше създаден Фондът; 

призовава Комисията да увеличи съответно броя на бюджетните редове в рамките на 

Фонда, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност за начина, по който 

ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и 

следователно за тези бюджетни редове; призовава Комисията по-специално да 

                                                 
1 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). 
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разграничава разходите за подобряване на справедливите стратегии за връщане на лица 

от разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на 

граждани на трети държави във всички бъдещи проектобюджети, както е предложено в 

параграф 12 от становището от 24 септември 2014 г. на комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи, предоставено на комисията по бюджети във 

връзка с позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2015 година1; 

5. отчита мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за сума в 

размер на около 1 млрд. евро през 2017 г., с конкретната цел да се финансират 

действията, предложени от Комисията за функция 4 от МФР (Глобална Европа) в 

рамките на съобщението ѝ относно междинното преразглеждане на МФР (+ 1.4 млрд. 

евро за функция 4 за периода 2017 – 2020 г.); отбелязва частичното използване на 

средствата, мобилизирани посредством маржа за непредвидени обстоятелства (750 млн. 

евро от общо 1 млрд. евро) за съответните увеличения на финансирането за 

Инструмента за сътрудничество за развитие (+ 500 млн. евро) и Европейския 

инструмент за съседство (+ 250 млн. евро) през 2017 г. с цел да се подпомогнат 

средиземноморските държави и да се преодолеят първопричините за миграцията, като 

се окаже помощ на държавите в Африка на юг от Сахара и в Азия; отбелязва също така 

използването на останалите мобилизирани средства (250 млн. евро от общо 1 млрд. 

евро) за подкрепа на разпределеното в бюджета за 2017 г. финансиране за новия 

Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) в рамките на новия план за външни 

инвестиции, предложен от Комисията с цел преодоляване на първопричините за 

миграцията в дългосрочен план. 

 

 

                                                 
1 PE536.206v03-00. 
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