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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 намалението на бюджетните кредити за поети задължения за фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) с общо 15,4% (-172 милиона евро) в 
сравнение с 2019 г.; изразява съжаление във връзка с намаляването на 
бюджетните кредити за поети задължения, насочени към укрепване и развитие на 
общата европейска система за убежище и към увеличаване на степента на 
споделянето на отговорността между държавите членки (-29,5%) в сравнение с 
2019 г.; припомня, че е важно да се осигури адекватен финансов капацитет за 
подобряване на интеграцията на мигрантите, както и реинтеграцията на 
мигрантите, които са се завърнали принудително или доброволно в трета 
държава, и също така за да се отговори на потребностите от спешна помощ, които 
имат държавите членки, подложени на миграционен натиск; изразява 
разочарованието си от факта, че бюджетът на ФУМИ не включва известни 
финансови резерви за финансиране на реформираното законодателство от Дъблин 
и на новите схеми на Съюза за презаселване в случай на приемане през 2020 г.; 
предлага да се предвиди сума в резерва за временни мерки за сваляне на брега в 
Съюза и за преместване на хора, спасени в Средиземно море; изисква, с цел да се 
освободят финансови ресурси, Доверителният фонд на ЕС за Африка и 
регионалните програми за развитие и закрила за Северна Африка, които основно 
подкрепят външната политика на Съюза, да се финансират по функция IV от 
бюджета на Съюза (Глобална Европа) вместо от ФУМИ по функция III 
(Сигурност и гражданство);

2. подчертава ниската сума, предвидена за спешна помощ по фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС) (8,5 милиона евро); изисква от Комисията да направи 
внимателна и по-реалистична нова оценка на тази сума, като вземе предвид 
евентуалните потребности на държавите членки от спешна помощ в рамките на 
ФВС, като например управлението на свързани със сигурността инциденти;

3. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по 
отношение на агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), 
като например Европейската служба за подкрепа в областта на убежището 
(EASO) (41,5%), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕАГБО) 
(34,6%), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL) (14%), Европейския център за мониторинг на 
наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (7,7%), Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (5,4%), Евроюст (5,2%) и Европол (2,1%) в сравнение с бюджета 
за 2019 г.;

4. изтъква, че през 2020 г. бюджетът на ЕАГБО се увеличава с 34,8% (+ 108 милиона 
евро), което е най-голямото увеличение сред всички агенции в областта на ПВР; 
припомня, че в рамките на освобождаването от отговорност за изпълнението на 
бюджета за 2017 г. Сметната палата е констатирала, че държавите членки са 
надценили потребността на ЕАГБО от финансови средства през 2017 г.; 
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подчертава, че се поставя целта за осигуряване на повече човешки ресурси на 
ЕАГБО (10 000 гранични служители до 2027 г.), докато в същото време броят на 
мигрантите, пристигащи в Съюза с неустановен статут по море или по суша, е 
намалял значително в сравнение с предходните години; счита, че подобно 
увеличение на ресурсите следва да се използва и за спасяване на човешки живот в 
морето; изразява съжаление относно забележителната разлика между бюджетните 
кредити за поети задължения, предназначени за ЕАГБО (420 милиона евро) през 
2020 г., и сумата, предоставена на EASO (133 милиона евро); предлага бюджетът 
и персоналът на EASO да бъдат увеличени с оглед на по-добро изпълнение на 
задълженията, възложени на Агенцията;

5. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по 
отношение на Европейската прокуратура (70,5%); припомня важната роля на 
Европейската прокуратура за разследването и наказателното преследване за 
измами във връзка с финансови средства на Съюза, както и необходимостта от 
осигуряване на достатъчно финансови ресурси, така че тя да започне да 
функционира пълноценно преди декември 2020 г.;

6. изразява съжаление, че Комисията не е удовлетворила бюджетното искане на 
Европол и предлага финансови средства за Агенцията през 2020 г., чийто размер е 
с 30 милиона евро по нисък от поискания от нея; отбелязва, че намалението на 
бюджетните кредити за поети задължения по отношение на Агенцията на 
Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 
(eu-LISA) с 18,7% (-55 милиона евро) съвпада с края на развитието на Системата 
за влизане/излизане; отново заявява необходимостта от осигуряване на адекватна 
финансова подкрепа за агенциите в областта на ПВР с оглед изпълнението при 
пълна прозрачност на възложените им задачи и с оглед на борбата с 
трансграничните тежки престъпления при пълно зачитане на основните права;

7. приветства сумата, отпусната за Европейския надзорен орган по защита на 
данните (ЕНОЗД) (19 милиона евро); подчертава необходимостта от осигуряване 
на подходящи бюджетни и човешки ресурси за ЕНОЗД, за да се изпълняват при 
пълна независимост допълнителните задачи, произтичащи от прилагането на 
новата рамка на Съюза за защита на данните (Общ регламент относно защитата на 
данните); поради това подчертава, че отпуснатият бюджет е на абсолютния 
минимум.


