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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси:приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
доклада си следните предложения:

Правосъдие

1. Счита за основен приоритет законодателството да се съставя на обикновен, ясен и  
разбираем език, с цел да се гарантира високо равнище на прозрачност на 
европейското законодателство и гарантиране на ефективното му прилагане; 
подчертава във връзка с това необходимостта от подкрепа на по-нататъшното 
развитие на европейското пространство на правосъдие чрез подходящи финансови 
ресурси, с цел на гражданите да се осигурят приложими в целия ЕС стандарти, 
основно равнище на правосъдие, недискриминационно третиране и пълна свобода 
за упражняване на правата им навсякъде в Европа;

2. счита, че от основно значение е ЕС да финансира с подходящо насочено 
финансиране редица финансови програми, имащи за цел да подкрепят 
законодателството и политиките в областта на правосъдието, като се фокусират 
върху трансгранични въпроси, които могат да бъдат подходящо разгледани 
единствено чрез координирани действия на равнище ЕС;

3. подчертава, че чрез увеличаване на предложеното финансиране за програмата в 
областта на правосъдието за периода 2014-2020 г. може да бъде по-успешно 
постигнат пълен достъп до правосъдие, задълбочено съдебно обучение и ефективно 
съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и 
призовава за увеличаване с 5% на финансовите средства;

Администрация

4. изразява съгласие с посочената от Комисията необходимост от рационализиране на 
административните разходи; подчертава, все пак, че е от първостепенно значение да 
се намери баланс между реализирането на допълнителни спестявания и 
необходимостта да се гарантира, че институциите могат да изпълняват своите 
задачи и функции в съответствие с възложените им от Договорите задължения и 
правомощия, като се вземат предвид трудните предизвикателства, произтичащи от 
настоящата икономическа криза;

5. отбелязва във връзка с това, че 80% от предвидените от Комисията спестявания 
идват от предложеното съкращаване на персонала с 5%; изразява категорично 
несъгласие с прилагането на метод за хоризонтално съкращаване на персонала във 
всички институции, органи и агенции, поради факта, че съгласно Договорите 
техните задачи и отговорности значително се различават; подчертава, че би 
следвало да се предостави възможност на всяка институция, орган или агенция да 
реши кога и какви съкращения могат да бъдат приложени, така че да не се създават 
пречки за ефикасното им функциониране;

6. припомня, че през 2004 г. беше извършена задълбочена реформа на публичната 
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служба на Европейския съюз, в следствие на която бяха реализирани спестявания в 
размер на 3 милиарда евро, като реализирането на спестявания за бюджета на ЕС в 
размер на близо 5 милиарда допълнителни евро ще продължи до 2020 г.; отбелязва, 
че административните разходи на ЕС възлизат само на 5,8 % от многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2007—-2013 г., която на свой ред представлява 
около 1 % от БВП на ЕС;

7. признава факта, че е необходимо бюджетните органи да вземат предвид различния 
икономически и социален контекст за периода, обхващащ следващата МФР, но 
подчертава, че повече от всякога ЕС се нуждае от ефикасна публична служба с 
висококвалифициран и многоезичен персонал, нает сред гражданите на държавите 
членки въз основа на най-широкото възможно географско представителство и при 
надлежно отчитане на равенството между половете; подчертава, че персоналът 
следва да е независим, да отговаря на най-високите професионални изисквания и да 
има желание да напусне държавата си на произход; отбелязва освен това, че е 
необходимо на персонала да бъдат предоставени средства, за да може да изпълнява 
задълженията си по възможно най-ефикасен и справедлив начин;

8. категорично ще се противопостави на всяка мярка, която ще засегне правното 
положение на длъжностните лица по отношение на основните права, общите 
принципи на правото на Съюза и принципите за социална справедливост и която ще 
заплаши правилното функциониране на администрацията на ЕС при изпълнение на 
нейната мисия да служи на гражданите и на Съюза.
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