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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджети да включи следните предложения в своя доклад:

1. приема за сведение новата структура на Функция 3 „Сигурност и Гражданство“; 
счита, че включването на „безопасността на храните“, Европейския орган за 
безопасност на храните, Службата на Общността за сортовете растения и 
Европейската агенция по лекарствата в новата функция 3 е може да бъде поставено 
под съмнение и не отговаря на цялостната цел за сигурност и гражданство; 
предлага, в съответствие с резолюцията на Парламента от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа1, заглавието да бъде 
променено на „Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие“;

2. споделя становището, че общата сума, предназначена за пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, не отразява адекватно засилването на тази област с 
Договора от Лисабон и нарастването на съответните задачи и предизвикателства;

3. подчертава необходимостта от осигуряване на ефективно използване и добро 
управление на средствата, за да се избегне преследване на собствените национални 
интереси от страна на държавите членки;

4. подчертава, че опростяването на структурите за финансиране, като същевременно 
се осигурява гъвкавост, трябва да поддържа предвидимостта и надеждността, и за 
всяка цел на специалните фондове трябва да се осигурява подходящ дял;

5. подчертава необходимостта финансираните дейности да предоставят европейска 
добавена стойност и да бъдат подходящ баланс между целите на политиките във 
всички фондове и програми;

6. приветства опростяването на структурите за финансиране, постигнато чрез 
създаването на Фонда за убежище и миграция и Фонда за вътрешна сигурност, 
както и общоприложимите правила за планиране, управление, контрол и 
докладване, при условие че балансът между различните приоритети в рамките на 
фондовете е запазен; посочва, че опростяването на инструментите в областта на 
вътрешните работи ще намали броя на правните основания и ще позволи по-добро 
разбиране на правилата от страна на всички заинтересовани участници;

7. счита, че справедлив дял от финансовите ресурси следва да бъде отпуснат по Фонда 
за убежище и миграция, по-специално, за да се подкрепят целите на настоящия 
Европейски бежански фонд и на Европейския фонд за интеграция на граждани на 
трети страни; отбелязва отделянето на особено внимание на мерките за 
презаселване и преместване; подчертава необходимостта финансираните дейности 
да предоставят европейска добавена стойност и да бъдат подходящ баланс за целите 
на политиките;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
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8. заявява отново, че вече са планирани нови елементи, като системата на ЕС за обмен 
на резервационни данни на пътниците и пакета „интелигентни граници“; застъпва 
становището, че Фондът за вътрешна сигурност следва да разполага с подходящи 
финансови ресурси, които да му позволяват да изпълнява целите си, като 
подчертава, че всичките му действия трябва да са изцяло в съответствие с Хартата 
на основните права; призовава за финансиране за развитието на граничен контрол с 
отчитане на закрилата, който изцяло зачита основните права на мигрантите;

9. подчертава необходимостта от изразходване на Фонда за вътрешна сигурност с цел 
отразяване на целта за укрепване на пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие и осигуряване на координация между държавите членки по отношение 
на разработването на единна и висококачествена система за контрол на външните 
граници; освен това вярва, че инвестициите в инфраструктура, оборудване, 
транспортни средства и информационни системи следва да допринасят за 
постигането на общи стандарти за сигурност и за ефективността на съвместните 
операции, координирани от Фронтекс;

10. подчертава, че програмата в областта на правосъдието получава подходящо 
финансиране; набляга на необходимостта от постигането на подходящ баланс 
между финансирането, предназначено за различните цели;

11. счита, че усилията в областта на правата на детето и закрилата на детето следва да 
станат видими по конкретни редове за финансиране, така че отпуснатите бюджетни 
кредити да могат да бъдат проследявани и наблюдавани, и да се оцени тяхната 
ефективност;

12. приветства предложението за програмата „Права и гражданство“; подчертава, че 
опростяването на структурата на финансиране не следва да води до намаляване на 
равнището на финансовите ресурси в сравнение с равнището, налично за 
настоящите програми за периода 2007 – 2013 г. и следователно изразява съжаление 
във връзка с предложението на Комисията за намаляване на финансирането; 
призовава за увеличен бюджет за насърчаване и защита на основните права, за 
борба с расизма, ксенофобията и всички форми на дискриминация, особено в 
контекста на нарастваща нетолерантност и социално неспокойствие, които се 
усещат в Европа вследствие на настоящата финансова криза;

13. изразява съжаление относно статичния подход по отношение на финансирането на 
агенциите на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, който не отразява 
увеличаването или преустановяването на задачи;

14. счита, че в частност бюджетът на Frontex, Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището и Европейската полицейска служба (Европол) не е 
съобразен със същественото увеличаване на техните задачи; в тази връзка изтъква 
наскоро променения мандат на Frontex, поставянето на началото и предвидените 
дейности на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, както и 
създаването на Европейски център по киберпрестъпност в рамките на Европол.

15. подчертава необходимостта от подходяща оценка на съществуващите мерки и 
изтъква че подходящи оценки на въздействието трябва да бъдат задължително 
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извършени преди изготвянето на нови законодателни предложения.
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