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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. посочва, че структурата на новата многогодишна финансова рамка (МФР) следва 

в много по-голяма степен да е приведена в съответствие с петте най-важни 

политически приоритета на ЕС; призовава за по-голяма съгласуваност между 

финансирането на бюджета на ЕС и неговите цели, чрез разчупване, ако е 

необходимо, на т.нар. „стъклен таван“ от 1% от БВП, отнасящ се до вноските на 

държавите членки, и/или чрез адаптиране и намаляване на целите на ЕС; 

2. призовава за увеличаване на финансирането за борба с явлението 

„радикализация“, водещо до насилнически екстремизъм в ЕС; счита, че тази цел 

може да бъде постигната чрез насърчаване на интеграцията и предприемане на 

действия във връзка с дискриминацията, расизма и ксенофобията; 

3. подчертава значението на различните фондове на ЕС и изтъква, че действията в 

областта на сигурността и миграцията следва да бъдат обхванати не само от 

специални инструменти, като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

(ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), предвиждащи адекватно равнище 

на финансиране за справяне с големите предизвикателства в тези области, с 

достатъчно ресурси от самото начало за целия период на следващата МФР, но 

следва също така да бъдат включени по проект в по-общи бъдещи инструменти 

като Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд или фонда на Съюза 

на сигурност (съответстващ на Европейската програма за сигурност) и 

инструментите за финансиране на външната дейност; отбелязва, че не следва да се 

изключва възможността да се използват други, по-общи инструменти (например 

ЕСФ) за финансиране на действия във връзка с интеграцията на мигрантите и 

бежанците в приемащите общества; счита, че е необходимо всички ЕСИ фондове 

да продължат да съществуват след 2020 г. и подчертава, че със средствата от 

някои фондове, като например ЕСФ, следва по-специално да бъдат подкрепени 

програми за борба с радикализацията, маргинализацията, престъпленията от 

омраза и ксенофобията; 

4. призовава за по-голяма финансова подкрепа, за да се укрепи дейността на 

гражданското общество; 

5. подчертава, че равнището и механизмите на финансиране в областта на 

сигурността и миграцията следва да са адекватни и да предвиждат необходимата 

гъвкавост, за да се избегне системното прибягване до механизма за гъвкавост на 

бюджета на ЕС всяка година, какъвто е случаят с настоящата МФР от 2015 г. до 

момента, и да се гарантира, че начините за предоставяне на помощ отговарят 

ефективно на нововъзникващите нужди на място; счита, че фондовете следва 

също така да включват и сериозен междинен преглед, с който да се коригира 

разпределението на средствата според нуждите на място въз основа на 

актуализирани статистически данни и да се възнаграждава доброто изпълнение 

при прилагането на приоритетите на ЕС; 
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6. отново изразява своята загриженост поради създаването на ad hoc инструменти 

извън бюджета на Съюза, като например доверителни фондове, които нито 

запазват единството и универсалността на бюджета на ЕС, нито го правят по-

прозрачен и по-разбираем; припомня, че доверителните фондове на ЕС следва да 

подкрепят единствено действия извън Съюза; припомня, че Парламентът следва 

да може да упражнява своите контролни правомощия не само по отношение на 

създаването на такива доверителни фондове на ЕС, но също така и през целия 

период на тяхното изразходване; 

7. изразява съжаление във връзка с увеличаващата се финансова подкрепа, 

предоставяна от ЕС на трети държави като Либия или Турция с цел 

предотвратяване на миграцията въпреки безпокойството, свързано със 

състоянието на правата на човека в тези трети държави; 

8. припомня, че за да функционира правилно Съюзът на сигурност, финансовите 

инструменти следва да имат за цел на първо място подобряването на настоящите 

политики и съществуващите системи; 

9. подчертава важната роля на всички агенции, работещи в областта на 

правосъдието и вътрешните работи (ПВР), и на новосъздадените органи на Съюза 

като част от програмата на Съюза на сигурност, както и значителния им принос в 

борбата с трансграничната престъпност, измамите, изпирането на пари и 

тероризма, независимо дали става дума за оказване на подкрепа по въпросите на 

предоставянето на убежище, съдебното сътрудничество, полицейското 

сътрудничество, управлението на границите, защитата на данните, 

широкомащабните ИТ проекти или основните права; призовава за предоставяне 

на достатъчно ресурси за техните операции и дейности; изразява съжаление, че 

финансирането, предвидено за много от тези агенции, досега не беше увеличено в 

степен, съответстваща на повишените очаквания във връзка със задачите им; 

а) изразява съжаление, че в настоящата МФР са предвидени недостатъчни по 

размер ресурси за правоприлагащите агенции (като Европол, Евроюст и 

Cepol) и призовава за планиране на ресурсите в съответствие с 

политическите очаквания и оперативните нужди на агенциите, включително 

необходимостта от технологична и техническа подкрепа, както и за 

обучение; 

б) призовава за отпускане на по-голямо финансиране за създаването на 

допълнителни съвместни екипи за разследване, за да се увеличат 

сътрудничеството и обменът на информация при трансгранични 

разследвания; 

в) подчертава, че работата на Европейската агенция за оперативното 

управление на широкомащабни информационни системи в пространството 

на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) по редица съществуващи и 

нови системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е от 

голямо значение; призовава за предоставяне на достатъчно финансови и 

човешки ресурси, за да се осигури продължаването на тази работа, както и за 

безпрепятственото прилагане и управление на Системата за 

влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и 
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разрешаването им (ETIAS), европейската информационна система за 

регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) и предстоящи инициативи, които да 

позволят оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС 

в областта на сигурността, управлението на границите и на миграцията; 

г) припомня ангажимента на Съюза за борба с бедността и социалното 

изключване като част от стратегията за растеж „Европа 2020“, както и 

необходимостта от по-добро разбиране и реакция на явленията 

радикализация, растяща маргинализация на някои групи, изказвания, 

проповядващи вражда и омраза, и престъпления от омраза; подчертава 

ролята на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) в тази 

връзка; призовава за разпределянето на допълнителни човешки ресурси за 

FRA; изразява съжаление, че мандатът на FRA все още ограничава ролята ѝ 

в подкрепа на основните права; подчертава, че FRA следва да може по своя 

инициатива да предлага становища по законодателни предложения и че 

нейните правомощия следва да обхващат областите на всички права, 

защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително 

например въпросите във връзка с полицейското и съдебното 

сътрудничество; 

д) призовава за предоставяне на достатъчно ресурси за консолидиране на 

новия мандат на Европейската агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници на държавите – членки на 

Европейския съюз (FRONTEX) и подчертава, че новите ѝ задачи, 

правомощия и дейности ще изискват непрекъснато финансиране във 

финансовата рамка за периода след 2020 г.; 

е) призовава за разпределянето на допълнителни човешки ресурси за 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за да се 

подкрепи разширяването на нейния мандат с цел преобразуване на EASO в 

пълноценна агенция, способна да предоставя на държавите членки 

необходимата оперативна и техническа помощ; 

ж) подчертава ролята на Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании (ЕЦМНН), който предоставя цялостна оценка за незаконната 

употреба на наркотици, значението на Центъра както от гледна точка на 

превантивните дейности, така и при извършване на последващи дейности в 

областта на правоприлагането, както и необходимостта, поради това, да се 

гарантира, че са му предоставени достатъчно ресурси; 

з) призовава за предоставяне на достатъчно ресурси, за да може Европейската 

прокуратура да изпълнява надлежно задачите си и да функционира 

безпроблемно; 

10. призовава Комисията да се позове на член 7 от Договора за Европейския съюз при 

наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на 

принципите на правовата държава, и призовава Съвета да поеме своята 

отговорност в това отношение. 
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