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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. приветства споразуменията относно средствата в областта на правосъдието и 
вътрешните работи (ПВР); признава, че преговарящите екипи на Парламента 
допринесоха значително за крайното съдържание на средствата в областта на ПВР, 
по-специално по отношение на съдържанието на общите и специалните цели, на 
минималните проценти на разходите, свързани с целите, на показателите за 
измерване на успеха на средствата, както и на съгласуваността на вътрешните и 
външните действия на ЕС;

2. изразява дълбоко съжаление по отношение на това, че заключенията на 
Европейския съвет  от 7 – 8 февруари 2013 г. относно МФР включиха сума за 
позиция 3, която е с 16,6% по-ниска от предложената от Комисията, от което следва 
големият брой съкращения в размер на 23% на фонд „Вътрешна сигурност“ и в 
размер на 20% на фонд  „Убежище и миграция“; отбелязва, че последното 
съобщение за сумите по МФР и таваните, които се предоставят за всяка област на 
политиката, не помогна на отделните докладчици да разработят стратегически 
подход по отношение на преговорите със Съвета; настоятелно призовава Комисията  
в бъдеще да предоставя едновременно на Съвета и на Парламента всички 
актуализирани суми по МФР;

3. оценява конструктивната роля както на ротационните председателства, така и на 
Комисията по време на преговорите в областта на правосъдието; отбелязва, че това 
доведе до ранно и задоволително разрешаване на въпроси по същество;

4. изразява съжаление относно факта, че в областта на вътрешните работи Съветът –
подкрепян от Комисията – изглежда по-заинтересован от използването на средства 
за допълване на националните бюджети на държавите членки, отколкото от 
насърчаване на европейската добавена стойност и европейската солидарност; като 
признава особено трудния икономически и финансов контекст, все пак подчертава, 
че фондовете в областта на ПВР следва да служат на първо място на европейските 
интереси и да подпомагат дейности с ясна европейска добавена стойност, като 
например програмата на Съюза за презаселване и други ориентирани към Съюза 
дейности; изразява съжаление, че не е получил делегирани актове за програмни 
решения в съответствие член 290 от ДФЕС, тъй като тези решения ясно отговарят 
на условията за делегирани актове, предвидени в Договора; изразява съжаление, че 
Комисията и Съветът са предложили използването на фонд „Убежище и миграция“ 
и на фонд „Вътрешна сигурност“ за финансиране на действия в трети държави, без 
да са посочили конкретно правно основание за такова действие, оставяйки 
Парламента без възможност да го оспори;

5. отбелязва освен това по отношение на средствата в областта на вътрешните работи, 
че обикновената законодателна процедура не предвижда Комисията и Съветът да 
водят преговори за постигане на съгласувана позиция между тях самите, без да 
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включват Парламента, и след това да представят тази позиция на Парламента като 
свършен факт; изтъква, че ако Комисията не е склонна да защити първоначалното 
си предложение, тя следва да представи изменено предложение; препоръчва да 
бъдат въведени нови практически договорености за финансови преговори, 
включително inter alia организиране на ранен обмен на мнения между трите 
институции относно ролята, функцията и добавената стойност на бюджета на ЕС; 
настоява Комисията да поеме ролята си на честен посредник в бъдещите 
междуинституционални преговори;

6. счита, че е наложително Парламентът да продължи да настоява за ориентиран към 
резултатите подход към финансирането на ЕС, който да не е ограничен само до 
количеството на извършваните действия, а също така да включва оценка на 
качеството на тези действия; препоръчва да бъдат допълнително популяризирани и 
включени в бъдещите фондове в областта на ПВР качествени показатели, спрямо 
които в крайна сметка да бъде измерван успехът на финансирането от ЕС;

7. призовава Комисията да гарантира бързо усвояване на новите фондове, пълно и 
ефикасно използване на наличните средства, справедливо географско разпределение 
и съдействие на регионите с незадоволителни резултати;

8. като се има предвид, че съкращенията бяха наложени на Парламента без приемлива 
обосновка,  счита, че Парламентът трябва да постави акцент върху конкретните 
области, в които съкращенията са били най-значителни, когато става въпрос за 
разглеждането на средносрочният преглед, ;

9. счита, че в рамката на средносрочния преглед Парламентът следва да използва 
целия си капацитет за преговори посредством съвместно вземане на решения, без да 
му бъдат налагани решения и суми от страна на Европейския съвет;

10. счита, че е от съществено значение Парламентът да осъществява надлежен надзор 
върху усвояването на фондовете от страна на Комисията и по целесъобразност от 
страна на държавите членки; препоръчва съответните комисии да преразгледат 
приоритетите си преди прегледа от 2016 г., за да осигурят политическа насока; 
отбелязва, че в качеството си на комисия, отговаряща за областта на правосъдието и 
вътрешните работи, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи се ангажира с въвеждането на съответния механизъм за контрол.
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