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Проектоизменение 370 
=== REGI/6510 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 01 — Приключване на проекти по Кохезионния фонд (преди 2007 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 01 p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000  20 000 000 p.m. 90 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000  20 000 000 p.m. 90 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 980 
=== EPP//7556 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 02 — Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 02 p.m. 
10 487 806 

882 
p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000  53 000 000 p.m. 2 521 266 000 

Резерви           

Общо p.m. 
10 487 806 

882 
p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000  53 000 000 p.m. 2 521 266 000 

Обосновка: 

Напълно подкрепя предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1157 
=== S&D//7060 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 13 04 02 — Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 02 p.m. 
10 487 806 

882 
p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000  53 000 000 p.m. 2 521 266 000 

Резерви           

Общо p.m. 
10 487 806 

882 
p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000  53 000 000 p.m. 2 521 266 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4063 
=== BUDG/4063 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

цифровите стойности и условия за освобождаване на резерва се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 -873 848 401 -407 780 644 7 864 635 611 3 670 025 792 

Резерви       873 848 401 407 780 644 873 848 401 407 780 644 

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436   8 738 484 012 4 077 806 436 

Условия за освобождаване на резерва: 

Добавя се следният текст: 

Част от бюджетния кредит (10%) ще бъде поставена в резерв. Резервът ще бъде освободен 

само ако държавите членки предвидят национални декларации. Държавите членки, които не 

са предвидили национални декларации, не могат да използват този бюджетен кредит. 

Обосновка: 

Доброто финансово управление е предварително условие за получаване на средства на ЕС от 

Кохезионния фонд. Ако финансовото управление на средства на ЕС е проблемно в държавите 

членки, разпределените за съответната държава членка финансови средства трябва да бъдат 

намалени, за да се предвиди финансов стимул за подобряване на нейното финансово управление. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4387 
=== BUDG/4387 === 

Внесено от Tamás Deutsch, Комисия по бюджети 

------------------------------- 



 

 5 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4492 
=== BUDG/4492 === 

Внесено от Valentinas Mazuronis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4606 
=== BUDG/4606 === 

Внесено от Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173 

Забележки: 
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Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за предоставяната от Кохезионния 

фонд подкрепа по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014 — 

20202014—2020 г. Кохезионният фонд ще продължи да подкрепя държавите членки с брутен 

национален доход (БНД) на глава от населениетонаселението, по-нисък от 90%90 % от средния за 

Съюза. Следва да се отдаде приоритет на инвестициите в периферните държави, и по-

специално в регионите, които са най-тежко засегнати от социалните, икономическите и 

финансовите последици, породени от дисбалансите, създадени от Евросистемата и 

задълбочени от политиките на строги икономии както на национално равнище, така и на 

равнището на ЕС. По-специално следва да се укрепи схемата за предварително финансиране на 

проекти, одобрени за тези региони. Едновременно с осигуряването на подходящо равновесие и в 

съответствие със специфичните за всяка държава членка инвестиционни и инфраструктурни 

потребности,Едновременно с осигуряването на подходящо равновесие и в съответствие със 

специфичните за всяка държава членка инвестиционни и инфраструктурни нужди, бюджетният 

кредит е предназначен за подкрепа на: 

Добавя се следният текст: 

— инвестиции в устойчиво развитие и енергетика, с цел стимулиране на увеличаването на 

висококвалифицираната трудова заетост, което е необходимо за подобряване на 

индустриализацията, основаваща се на генерирането на енергия от възобновяеми източници и 

на съответното производство на нови продукти и услуги; 

Текстът се изменя, както следва: 

– инвестиции в областта на околната среда, включително в области, свързани с устойчивото 

развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда, 

– в областта на транспортната инфраструктура — трансевропейските транспортни мрежи, в 

съответствие с насоките, приети с Решение № 661/2010/ЕС. 

– региони с равнище на безработица над средното ниво. Едновременно с осигуряването на 

подходящо равновесие и в съответствие със специфичните за всяка държава членка 

инвестиционни и инфраструктурни потребности, бюджетният кредит е предназначен за 

подкрепа на инвестиции в устойчиво развитие и енергетика, с цел стимулиране на 

увеличаването на висококвалифицираната трудова заетост, което е необходимо за 

подобряване на индустриализацията, основаваща се на генерирането на енергия от 

възобновяеми източници и на съответното производство на нови продукти и услуги. 

Обосновка: 

Икономическата криза оказа особено въздействие в периферните държави — членки на ЕС; по тази 

причина е необходимо да се подпомогнат тези икономики. Целта е да се укрепи моделът на 

производство, като същевременно се достигнат най-високи равнища на създаване на заетост, 

посредством добре подбрани инвестиции, способни да генерират достойни работни места и нови, 

устойчиви от гледна точка на околната среда дейности.  

Предложеното увеличение достига тавана на МФР за периода 2014 — 2020 г. за 2016 г. поради 

извънредните обстоятелства в настоящия критичен период. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 981 
=== EPP//7557 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000 

Обосновка: 

Напълно подкрепя предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1067 
=== GUE//7302 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за предоставяната от Кохезионния 

фонд подкрепа по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014 — 

20202014—2020 г. Кохезионният фонд ще продължи да подкрепя държавите членки с брутен 

национален доход (БНД) на глава от населениетонаселението, по-нисък от 90%90 % от средния за 

Съюза. Инвестициите ще се съсредоточат върху периферните държави, като по-специално 

схемата за предварително финансиране ще даде приоритет на проекти в регионите, които са 

най-тежко засегнати от социалните, икономическите и финансовите последици, породени от 

дисбалансите, засилени от Евросистемата и задълбочени от политиките на строги икономии 

както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Едновременно с осигуряването на 

подходящо равновесие и в съответствие със специфичните за всяка държава членка инвестиционни и 

инфраструктурни нужди, бюджетният кредит е предназначен за подкрепа на: 

Добавя се следният текст: 

. 
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Едновременно с осигуряването на подходящо равновесие и в съответствие със специфичните за 

всяка държава членка инвестиционни и инфраструктурни потребности, бюджетният кредит 

е предназначен за оказването на подкрепа на: 

– инвестиции в устойчиво развитие и енергия от възобновяеми източници, насочени към 

насърчаването на нов модел на индустриализация и производството на иновативни 

продукти и услуги; 

– инвестиции в околна среда, включително областите, свързани с устойчивото развитие и 

енергетиката, които са от полза за околната среда, трансевропейските мрежи в областта 

на транспортната инфраструктура, в съответствие с насоките, приети с Решение № 

661/2010/ЕС.Правно основание 

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 281). 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320). 

Заличава се следният текст: 

– инвестиции в областта на околната среда, включително в области, свързани с устойчивото 

развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда, 

– в областта на транспортната инфраструктура — трансевропейските транспортни мрежи, в 

съответствие с насоките, приети с Решение № 661/2010/ЕС. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 281). 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320). 

Обосновка: 

Икономическата криза оказа особено въздействие в периферните държави — членки на ЕС; по тази 

причина е необходимо да се подпомогнат тези икономики. Целта е да се укрепи моделът на 

производство, като същевременно се достигнат най-високи равнища на създаване на заетост, 

посредством добре подбрани инвестиции, способни да генерират достойни работни места и нови, 

устойчиви от гледна точка на околната среда дейности. Предложеното увеличение достига тавана на 

МФР за периода 2014 — 2020 г. за 2016 г. поради извънредните обстоятелства в настоящия критичен 

период. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 371 
=== REGI/6511 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1158 
=== S&D//7061 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 04 60 — Кохезионен фонд — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 60 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000 

Резерви           

Общо 
10 173 251 

052 
1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436  111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4388 
=== BUDG/4388 === 

Внесено от Tamás Deutsch, Комисия по бюджети 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 04 61 01 — Кохезионен фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Резерви           

Общо 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4491 
=== BUDG/4491 === 

Внесено от Valentinas Mazuronis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 04 61 01 — Кохезионен фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Резерви           

Общо 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 372 
=== REGI/6512 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 04 61 01 — Кохезионен фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Резерви           

Общо 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496  1 500 000 26 000 000 22 106 496 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 14 
=== AFET/5011 === 

Внесено от Комисия по външни работи 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 05 03 01 — Приключване на компонент „Трансгранично сътрудничество“ (ТГС) — 

вноска от бюджетен ред 1б 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 05 03 01 p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680   p.m. 24 321 680 

Резерви           

Общо p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680   p.m. 24 321 680 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 7 
=== AFET/5003 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 05 63 02 — Трансгранично сътрудничество (ТГС) — вноска от бюджетен ред 4 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Резерви           

Общо 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4565 
=== BUDG/4565 === 

Внесено от Tamás Deutsch, Andor Deli 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 05 63 02 — Трансгранично сътрудничество (ТГС) — вноска от бюджетен ред 4 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Резерви           

Общо 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 373 
=== REGI/6513 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 05 63 02 — Трансгранично сътрудничество (ТГС) — вноска от бюджетен ред 4 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Резерви           

Общо 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 40 
=== AFET/5066 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 07 01 — Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската 

кипърска общност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 

Резерви           

Общо 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 

Обосновка: 

ЕС е основният донор на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър, който провежда 

огромна хуманитарна задача. Увеличаването на финансовата подкрепа с 3 000 000 EUR ще даде 

решаващ принос за мисията на КБИЛ и окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по 

културното наследство (ТККН), с което ще способства за доверието и помирението между двете 

общности. Следователно 2/3 от бюджетните кредити следва да бъдат разпределени за КБИЛ, а 1/3 за 

ТККН. Европейската комисия следва да гарантира максимална степен на прозрачност и контрол по 

отношение на разпределението и изразходването на финансирането от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4101 
=== BUDG/4101 === 

Внесено от Eleni Theocharous, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lefteris Christoforou 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 07 01 — Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската 

кипърска общност 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 

Резерви           

Общо 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 

Обосновка: 

ЕС е основният донор на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър, който провежда 

огромна хуманитарна задача. Увеличаването на финансовата подкрепа с 3 000 000 EUR ще даде 

решаващ принос за мисията на КБИЛ и ще окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по 

културното наследство (ТККН), с което ще способства за доверието и помирението между двете 

общности. Следователно 2/3 от бюджетните кредити следва да бъдат разпределени за КБИЛ, а 1/3 за 

ТККН. Европейската комисия следва да гарантира максимална степен на прозрачност и контрол по 

отношение на разпределението и изразходването на финансирането от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4114 
=== BUDG/4114 === 

Внесено от Reimer Böge, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 07 01 — Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската 

кипърска общност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000  33 212 000 23 782 000 

Резерви           

Общо 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000  33 212 000 23 782 000 

Обосновка: 

С оглед на отчетения неотдавна напредък в разговорите за мир и помирение в Кипър, следва да бъдат 

предоставени допълнителни бюджетни кредити, за да се утвърдят постигнатите резултати и да се 

ускори процесът на помирение. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 994 
=== EPP//7585 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 07 01 — Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската 

кипърска общност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 

Резерви           

Общо 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000 
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Обосновка: 

ЕС е основният донор на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър, който провежда 

огромна хуманитарна задача. Увеличаването на финансовата подкрепа с 3 000 000 EUR ще даде 

решаващ принос за мисията на КБИЛ и ще окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по 

културното наследство (ТККН), с което ще способства за доверието и помирението между двете 

общности. Следователно 2/3 от бюджетните кредити следва да бъдат разпределени за КБИЛ, а 1/3 за 

ТККН. Европейската комисия следва да гарантира максимална степен на прозрачност и контрол по 

отношение на разпределението и изразходването на финансирането от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 447 
=== IMCO/6581 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Данъчно облагане и митнически съюз“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

14 01 01 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092 

Резерви           

Общо 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 448 
=== IMCO/6582 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 14 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 01 02 01 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752 

Резерви           

Общо 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 449 
=== IMCO/6583 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 14 01 04 01 — Разходи за подкрепа на дейностите по „Митнически съюз“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 01 04 01 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000 

Резерви           

Общо 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 450 
=== IMCO/6584 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 02 01 — Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

14 02 01 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000 

Резерви           

Общо 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 451 
=== IMCO/6585 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 02 02 — Членство в международни организации в областта на митническото дело 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

14 02 02 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000  75 000 1 115 000 1 115 000 

Резерви           

Общо 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000  75 000 1 115 000 1 115 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4142 
=== BUDG/4142 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 03 01 — Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи 

цифровите стойности и правното основание се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000 

Резерви           

Общо 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000 

Правно основание: 

След параграф: 

Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент .......... 20.12.2013 г., стp. 25), и по-специално 

член 5 от него. 

Добавя се следният текст: 

Подобряване на ефикасността на събирането на данъци в цяла Европа. 

Обосновка: 

Предоставяне на допълнителна сума за извършване на сравнителен анализ на системите на данъчно 

облагане или събиране на данъците и установяване на механизми за добри практики. На по-късен 

етап, планиране за прилагане на тези най-добри практики в целия ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 392 
=== ECON/6306 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 03 01 — Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000 

Резерви           

Общо 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

Трябва да се приветства фактът, че предложението на Европейската комисия отразява значението на 

програмата „Фискалис 2020“ и основния ѝ приоритет да подобри правилното функциониране на 

системите за данъчно облагане чрез засилване на сътрудничеството между участващите държави, 

техните данъчни органи и служители. Сътрудничеството между държавите членки в областта на 

данъчното облагане трябва да бъде засилено, поради което не може да се приеме рязкото намаляване 

на плащанията, предвидено в предложението на Съвета. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4128 
=== BUDG/4128 === 

Внесено от Victor Negrescu 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 

Бюджетен ред: 

Пилотни проекти и подготвителни действия 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 14 03 77 01 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 03 77 01       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Финансово управление на големите вносители 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се определят европейските практики по отношение на 

управлението на големите вносители, за да се постави началото на обмен между 

специалистите в областта на фискалното и данъчното управление от различни национални и 

местни администрации с цел определяне на най-добрите решения на европейско равнище. 

Проектът има за цел създаването на общност от специалисти, които могат да предложат 

ефикасни решения за управлението на най-големите европейски данъкоплатци с оглед на 

създаването на опростена и единна фискална система. С цел да стане проектът осъществим, 

ще бъде избрана извадка от вносители и ще се постави специален акцент върху 

сътрудничеството между съседни държави. 

Пилотният проект ще доведе до създаването на финансова онлайн платформа за големите 

вносители, която може да бъде внедрена от всяка държава и която може да гарантира 

движението на фискални данни между различните местни и национални администрации в 

цяла Европа.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е получил оценка „Б/В“ въз основа на оценката, направена от Европейската 

комисия. 

Пилотният проект ще доведе до създаването на общност от специалисти, които могат да предложат 

ефикасни решения за управлението на най-големите европейски данъкоплатци с оглед на 

създаването на опростена и единна фискална система. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4146 
=== BUDG/4146 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 04 01 — Осъществяване и развитие на вътрешния пазар 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000 

Резерви           

Общо 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000 

Забележки: 

След параграф: 

В областта на данъчното облагане и митниците този бюджетен кредит е предназначен за покриване 

основно на: 

Текстът се изменя, както следва: 

– разхода за консултации, проучвания, анализи и оценки на въздействието, 

– дейности в областта на тарифното класиране и придобиването на данни, 

– инвестиции в софтуер,  

– производство и разработване на информационни материали, материали за осведомяване на 

обществеността и учебни материали. 

– ЕС трябва да подкрепи създаването на вътрешен пазар, към който принадлежат основно 

държавите членки и който ще осигури премахването на тежестта на търговските, 

техническите, фискалните или административните пречки между тези държави, също 

както и правила за свободно движение, процес на хармонизация на националните разпоредби 

и създаване и прилагане на общи политики. За постигането на икономически съюз е 

необходимо най-накрая да се премахнат митническите проверки в рамките на единния 

европейски пазар. 

Обосновка: 

ЕС е пространството, където живеят близо 500 милиона души, които са свободни да живеят, работят, 

учат, пазаруват и пътуват, когато и където пожелаят във всяка държава — членка на Съюза. 

Осъществяването и развитието на единния вътрешен пазар следва да бъде финансирано чрез 

увеличаване на бюджета и законодателството, особено предвид факта, че той носи много 

икономически и социални ползи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4609 
=== BUDG/4609 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 04 01 — Осъществяване и развитие на вътрешния пазар 
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цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проучвания, срещи на експерти, 

информация и публикации, пряко свързани с постигане на целите на програмата, или за мерките по 

тази позиция, както и за всякакви други разходи за техническа и административна помощ, които не 

включват задачи на публичните власти, възложени от Комисията на външни изпълнители по ad hoc 

договори за услуги. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи във връзка с мерки за завършване на 

вътрешния пазар, неговото функциониране и развитие. 

Той е в подкрепа на политиката на Съюза в областта на данъчното облагане и митническото дело и 

обхваща дейности, които не могат да бъдат финансирани по програмите „Митници 2020“ и 

„Фискалис 2020“. 

В областта на данъчното облагане и митниците този бюджетен кредит е предназначен за покриване 

основно на:  

– разхода за консултации, проучвания, анализи и оценки на въздействието, 

– дейности в областта на тарифното класиране и придобиването на данни, 

– инвестиции в софтуер,  

– производство и разработване на информационни материали, материали за осведомяване на 

обществеността и учебни материали. 

Обосновка: 

По-нататъшната интеграция на единния пазар на ЕС, наричан още вътрешен пазар, води до 

постепенното премахване на суверенните структури за икономическо управление. Този процес няма 

нищо общо със сближаването, сътрудничеството и солидарността, а вместо това всичко се свежда до 

икономическо господство, дивергенция и асиметрично развитие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 452 
=== IMCO/6586 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 14 04 01 — Осъществяване и развитие на вътрешния пазар 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000  300 000 3 200 000 3 200 000 

Резерви           

Общо 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000  300 000 3 200 000 3 200 000 

Обосновка: 
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Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 87 
=== CULT/5856 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Образование и култура“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 01 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600 

Резерви           

Общо 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 88 
=== CULT/5857 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 02 01 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903 

Резерви           

Общо 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4611 
=== BUDG/4611 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Еразъм + 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 04 01 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000 

Резерви           

Общо 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и удоволствието от културата, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите суми, с цел спиране на 

тази тенденция и насърчаване на по-голямо движение и мобилност на дейците на културата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4612 
=== BUDG/4612 === 

Внесено от Martina Anderson, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 04 02 — Разходи за подкрепа за програмата „Творческа Европа“ — Подпрограма 

„Култура“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000 

Резерви           

Общо 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и удоволствието от културата, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите суми, с цел спиране на 

тази тенденция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 79 
=== CULT/5846 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 04 02 — Разходи за подкрепа за програмата „Творческа Европа“ — Подпрограма 

„Култура“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020 

Резерви           

Общо 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020 
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Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4210 
=== BUDG/4210 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984 

Резерви           

Общо 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4613 
=== BUDG/4613 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307 

Резерви           

Общо 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и удоволствието от културата, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите суми, с цел спиране на 

тази тенденция. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 212 
=== ITRE/5283 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214 

Резерви           

Общо 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4211 
=== BUDG/4211 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 02 — Външен персонал, изпълняващ програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 05 02 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005 

Резерви           

Общо 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4212 
=== BUDG/4212 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 03 — Други разходи за управление за програмите за научни изследвания и 
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иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588 

Резерви           

Общо 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 213 
=== ITRE/5284 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 05 03 — Други разходи за управление за програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250 

Резерви           

Общо 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4614 
=== BUDG/4614 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 06 01 — Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура — вноска от 

Еразъм + 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 06 01 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000 

Резерви           

Общо 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000 
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Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и удоволствието от културата, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите суми, с цел спиране на 

тази тенденция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4628 
=== BUDG/4628 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 01 06 02 — Изпълнителна агенция за образование, ауди-овизия и култура — вноска от 

програмата „Творческа Европа“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 01 06 02 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000 

Резерви           

Общо 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и потреблението на култура, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите суми, с цел спиране на 

тази тенденция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 833 
=== ALDE/8027 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182   1 451 010 600 1 503 812 182 

Резерви           

Общо 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182   1 451 010 600 1 503 812 182 

Забележки: 

След параграф: 

В съответствие с общата цел, и по-специално с целите .......... специфични цели в областта на 
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образованието и обучението: 

Текстът се изменя, както следва: 

– да се подобри равнището на основните компетентности и умения, особено по отношение на 

тяхното съответствие с потребностите на пазара на труда и приноса им за сплотено общество, по-

специално чрез по-големи възможности за мобилност с учебна цел, както и засилено 

сътрудничество между света на образованието и обучението и света на труда, 

– на равнището на образованието и обучението да се насърчи подобряването на качеството, 

високите постижения в иновациите и интернационализирането, по-специално чрез насърчаване на 

транснационалното сътрудничество между доставчиците на услуги в сферата на образованието и 

обучението и други заинтересовани страни, 

– да се насърчи създаването на европейско пространство за учене през целия живот и да се повиши 

информираността относно това пространство, да се допълват реформите на политиките на 

национално равнище и да се подкрепя модернизацията на системите на образование и обучение, 

по-специално чрез засилено сътрудничество в областта на политиките, по-добро използване на 

инструментите на Съюза за прозрачност и признаване и разпространението на добрите практики, 

– да се засили международното измерение на образованието и обучението, особено чрез 

сътрудничество между институции на Съюза и трети държави в областта на професионалното 

образование и обучение (ПОО) и във висшето образование, чрез увеличаване на 

привлекателността на европейските институции за висше образование и подкрепа на външните 

действия на Съюза, включително неговите цели за развитие, посредством насърчаване на 

мобилността и сътрудничеството между институциите за висше образование на Съюза и трети 

държави и целенасочено изграждане на капацитет в трети държави, 

– да се подобри преподаването и изучаването на езици и да се насърчат широкото езиково 

многообразие в Съюза и междукултурната осведоменост, включително малцинствените и 

застрашените езици,  

– да се подкрепи безплатното, висококачествено обществено образование по такъв начин, че да се 

гарантира, че на никой ученик не е отказан достъп до дадено ниво на образование по 

икономически причини или е принуден да прекъсне дадено ниво на образование по икономически 

причини, като специално внимание се отделя на първите години на обучение, за да се 

предотврати ранното напускане на училище и се гарантира, че децата от най-

необлагодетелстваните слоеве на обществото могат да бъдат напълно интегрирани. 

– да се насърчат високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското 

образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда. По тази причина да се 

финансират проекти за сътрудничество между висши музикални учебни заведения, 

включително вокално и хорово обучение, за да се улесни междукултурният обмен и 

участниците да придобият умения с цел успешна реализация на пазара на труда. 

Обосновка: 

Кризата подчерта важната роля, която непрекъснатото обучение може да играе за постигането на 

целите на стратегията „Европа 2020“. Мобилността е от жизненоважно значение за разширяване на 

възможностите за обучение и работа и следователно разглежда проблемите, свързани с 

безработицата. Европейският парламент призова за поощряването на „образованието в областта на 

изкуството и културата на всяка възраст, от начално до висше и/или професионално образование, и 

развиването на творчески и предприемачески умения“ (доклад 2010/2156(INI)). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 65 
=== CULT/5811 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182 

Резерви           

Общо 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182 

Обосновка: 

ЕС си е поставил амбициозни цели в областта на образованието в своята стратегия „Европа 2020“, 

като например увеличаване на броя на младите хора с дипломи за висше образование. Програмата 

„Еразъм+“ е важен инструмент за постигането на тези цели. Следователно е необходимо увеличение 

на бюджетните кредити. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 961 
=== EPP//7534 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182 

Резерви           

Общо 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182 

Обосновка: 

Програмата „Еразъм +“ е от основно значение за постигане на ключовите цели на политиката на ЕС в 

областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Тя представлява стратегическа 

инвестиция в хората като фактор от критично значение за растежа и просперитета. Тази програма се 

характеризира с много висока степен на изпълнение, която гарантира ефективно използване на 

допълнителните бюджетни кредити в бюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 107 
=== FEMM/6012 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 



 

 28 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182   1 451 010 600 1 503 812 182 

Резерви           

Общо 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182   1 451 010 600 1 503 812 182 

Забележки: 

След параграф: 

В съответствие с общата цел, и по-специално с целите .......... специфични цели в областта на 

образованието и обучението: 

Текстът се изменя, както следва: 

– да се подобри равнището на основните компетентности и умения, особено по отношение на 

тяхното съответствие с потребностите на пазара на труда и приноса им за сплотено общество, по-

специално чрез по-големи възможности за мобилност с учебна цел, както и засилено 

сътрудничество между света на образованието и обучението и света на труда, както и да се води 

борба със стереотипите, основани на пола, и да повишава осведомеността във връзка с 

равните права и равните възможности, 

– на равнището на образованието и обучението да се насърчи подобряването на качеството, 

високите постижения в иновациите и интернационализирането, по-специално чрез насърчаване на 

транснационалното сътрудничество между доставчиците на услуги в сферата на образованието и 

обучението и други заинтересовани страни, 

– да се насърчи създаването на европейско пространство за учене през целия живот и да се повиши 

информираността относно това пространство, да се допълват реформите на политиките на 

национално равнище и да се подкрепя модернизацията на системите на образование и обучение, 

по-специално чрез засилено сътрудничество в областта на политиките, по-добро използване на 

инструментите на Съюза за прозрачност и признаване и разпространението на добрите практики, 

– да се засили международното измерение на образованието и обучението, особено чрез 

сътрудничество между институции на Съюза и трети държави в областта на професионалното 

образование и обучение (ПОО) и във висшето образование, чрез увеличаване на 

привлекателността на европейските институции за висше образование и подкрепа на външните 

действия на Съюза, включително неговите цели за развитие, посредством насърчаване на 

мобилността и сътрудничеството между институциите за висше образование на Съюза и трети 

държави и целенасочено изграждане на капацитет в трети държави, 

– да се подобри преподаването и изучаването на езици и да се насърчат широкото езиково 

многообразие в Съюза и междукултурната осведоменост, включително малцинствените и 

застрашените езици,  

– да се подкрепи безплатното, висококачествено обществено образование по такъв начин, че да се 

гарантира, че на никой ученик не е отказан достъп до дадено ниво на образование по 

икономически причини или е принуден да прекъсне дадено ниво на образование по икономически 

причини, като специално внимание се отделя на първите години на обучение, за да се 

предотврати ранното напускане на училище и се гарантира, че децата от най-

необлагодетелстваните слоеве на обществото могат да бъдат напълно интегрирани. 

Обосновка: 

Традиционно обществата често възприемат някои професии като създадени за мъже, а други – за 

жени. Тези стереотипи водят до ниско равнище на представеност на жените в някои сектори на 

икономиката, включително в областта на науката и инженерните дисциплини, и по този начин 

намаляват наличния човешки потенциал за иновации и икономически растеж. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1170 
=== S&D//7074 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 01 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182 

Резерви           

Общо 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182 

Обосновка: 

Необходимо е увеличаване на средствата по програмата „Еразъм+“ предвид съществената роля на 

този инструмент за постигането на амбициозните цели на ЕС за образованието, както са определени в 

стратегията „Европа 2020“. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 962 
=== EPP//7535 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596 

Резерви           

Общо 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596 

Обосновка: 

Програмата „Еразъм +“ е от основно значение за постигане на ключовите цели на политиката на ЕС в 

областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Тя представлява стратегическа 

инвестиция в хората като фактор от критично значение за растежа и просперитета. Тази програма се 

характеризира с много висока степен на изпълнение, която гарантира ефективно използване на 

допълнителните бюджетни кредити в бюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1171 
=== S&D//7075 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 02 01 02 — Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на 

европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот 



 

 30 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596 

Резерви           

Общо 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596 

Обосновка: 

Разделът „Младежта в действие“ на програмата „Еразъм+“ е важен инструмент при изготвянето на 

политиката за младежта и в борбата с тревожно високата младежка безработица в ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4615 
=== BUDG/4615 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 02 — Насърчаване на високите постижения в преподаването и 

научноизследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейности по 

инициативата „Жан Моне“ по целия свят 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 02 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105 

Резерви           

Общо 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на образованието, обучението, културата и творчеството, което води до 

влошаване на предоставяните услуги и ползите от тези сектори. С оглед на това нестабилно 

положение, увеличаването на бюджетните кредити, целящи финансиране на изследователски 

проекти на ЕС, изглежда нецелесъобразно. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 66 
=== CULT/5812 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 03 — Развиване на европейското измерение в спорта 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000 

Резерви           

Общо 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000 

Забележки: 
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След параграф: 

Всички приходи от вноската на Конфедерация Швейцария .......... параграф 2, букви от д) до ж) от 

Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

Европейската седмица на движението (European MOVE Week) е водеща европейска проява, 

подкрепяща масовия спорт и физическа активност и положителното им въздействие върху 

европейските граждани и общества. Тя е отворена европейска платформа, координирана от 

Международната асоциация за спорт и култура. 

Като част от визията за привличане на още 100 милиона европейци към спорта и физическата 

активност до 2020 г., Европейската седмица на движението 2015 г. представлява подход 

„отдолу-нагоре“ с участието на местни общности, спортни клубове, училища, предприятия и 

градове в мащабен празник на спорта и физическата активност. Тя е част от европейската 

кампания „NowWeMove“ и следователно е устойчив принос за физически по-активни и здрави 

европейски граждани. 

Седмицата на движението 2016 г. ще включи най-малко 1500 прояви във всичките 28 държави 

— членки на ЕС, в най-малко 250 големи града, въвеждайки нови инициативи за спорт и 

физическа активност и подчертавайки хилядите съществуващи успешни действия. 

Обосновка: 

Седмицата на движението предлага по уникален начин нови дългосрочни масови спортни програми и 

е празник на споделената европейска идентичност, както и на културното многообразие в спорта и 

физическата активност. Седмицата на движението 2015 г. е навременен пример за „Европейска 

седмица на спорта“ и значението на масовия спорт в годината, през която се изпълнява първата 

европейска спортна програма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 923 
=== ENF//8125 === 

Внесено от Група „Европа на нациите и свободите“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 02 03 — Развиване на европейското измерение в спорта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m. 

Резерви           

Общо 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m. 

Обосновка: 

Като се има предвид, че други организации извличат големи ползи в тази област, Европейският съюз 

не следва да плаща за тези дейности. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 49 
=== AFET/5127 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 32 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 10       1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 

Резерви           

Общо       1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Развитие на качествен медиен капацитет в държавите, участващи в ЕПС, 

чрез обучение и информационни дейности в Колежа на Европа в Натолин 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект покрива процес на изграждане на капацитет в два модула: 

Модул І: програма за стажове в Брюксел за журналисти от съседни на ЕС държави, включваща 

работни посещения, семинари и обучение; 

Модул ІІ: създаване на база данни с отворено съдържание за свързана със и създавана в ЕС 

информация (видео, аудио и/или текст) с цел подкрепа за качествената информация за ЕС, 

достъпна както за обществеността в ЕС, така и за обществеността в съседните му държави. 

Тези дейности могат да бъдат извършвани само от получило широко признание учебно 

заведение, което вече е специализирано по въпросите на ЕС и на европейската политика за 

съседство (ЕПС), а именно от Колежа на Европа в Натолин. По тази причина този пилотен 

проект ще се осъществява от Колежа на Европа в Натолин, който се специализира както в 

изучаването на ЕС, така и на въпросите от областта на ЕПС, като благодарение на тази си 

специализация и местоположението си (например агенция Frontex), организира посещения на 

място в държавите, участващи в ЕПС, както и авангардни академични дейности, 

осъществявани от неговата катедра „Европейска политика за съседство“ и катедра 

„Европейска цивилизация“ (и двете финансирани от Европейската комисия). Колежът на 

Европа в Натолин е единствен по рода си център на знания с опит и достъп до широка мрежа 

от представители на академичната общност и практици от най-висок ранг, специализирани 

по въпросите на институциите и политиките на ЕС, европейската интеграция, прехода и 

изграждането на демокрация и отношенията на ЕС с външни участници, включително всички 

аспекти на политиката на съседство. Модулите, в т.ч. работните посещения, семинарите и 

обучението, следва да бъдат приведени в изпълнение в Брюксел и в Натолин, в партньорство 

със съответни участници като мозъчни тръстове, неправителствени организации, общности 

на експерти, съответни правителства и други заинтересовани страни. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предвид все по-голямата потребност от надеждна информация и комуникация относно ЕС и 

съседните му държави и региони и предвид усилията да се отговори на неотложната необходимост от 

професионализация на журналистиката по отношение на свързаните с ЕС и с ЕПС въпроси, 

укрепването на журналистическия капацитет на съседните държави ще осигури възможност за 

свободен, справедлив, балансиран и етичен поток от информация, противодействащ на възможните 
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злоупотреби и пропаганда в медиите и укрепващ гражданските общества и прозрачността в 

съседните на Европа държави. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 50 
=== AFET/5128 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 11 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 11       1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Резерви           

Общо       1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — за покриване на разходите за създаването на катедра „Европейска 

журналистика“, за стипендии за студенти по специалността „Европейска журналистика“ и за 

свързани академични дейности в Колежа на Европа в Натолин 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът се състои от два компонента:  

1) Създаване на катедра „Европейска журналистика“ в Колежа на Европа в Натолин  

Катедра „Европейска журналистика“ ще допринася по единствен по рода си начин за 

изключителното качество на междудисциплинарните академични дейности на Колежа в 

Натолин и ще работи във взаимодействие със съществуващите катедри „Европейска политика 

за съседство“ и „Европейска цивилизация“, и двете финансирани от Европейската комисия. 

Създаването на катедра „Европейска журналистика“ ще допринесе допълнително за 

целенасоченото обучение на високо равнище, което може да бъде осигурено само от получило 

широко признание учебно заведение, което вече е специализирано в тази област, а именно от 

Колежа на Европа в Натолин. Пилотният проект ще създаде солидна, устойчива и 

целенасочена академична среда за осъществяването на академични дейности, в т.ч. 

изследвания и публикации относно европейската журналистика, наред със взаимодействие с 

настоящата академична работа в рамките на вече съществуващите две катедри на Колежа в 

Натолин. Работата на катедрата ще се възползва също от текущата дейност на Колежа в 

Натолин, като например Електронната платформа за съседство, пилотен проект за 

електронно обучение, осъществяван в Колежа в Натолин и финансиран от Европейската 

комисия.  

2) Стипендии в Колежа на Европа в Натолин за студенти (изучавали различни дисциплини, 

които обаче желаят да развиват и продължат кариерата си като журналисти със 

специализация по свързани с ЕС и с ЕПС въпроси) от ЕС и от съседни на ЕС държави и свързани 

учебни и извънучебни занимания за всички студенти на Колежа в Натолин (с начало през 

учебната 2016 — 2017 г.) 

Стипендиите за европейска журналистика ще дадат възможност на студенти от ЕС и от 

съседни на ЕС държави да покрият разходите, свързани с обучението им в Колежа на Европа в 

Натолин в рамките на програмата за интердисциплинарни европейски изследвания. 

Стипендиите ще помогнат за подготовката на високообразовано, стабилно и пригодно за 

пазара на труда ядро от кадри в Съюза и в съседните на ЕС държави, които могат да 
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заемат отговорни длъжности в ЕС и в съседните на ЕС държави и на които може да се 

разчита да допринасят за политиките на ЕС, в допълнение към други източници на експертен 

опит, които ЕС използва. По този начин пилотният проект ще създаде възможности за 

дългосрочно структурирано образование, отвъд обучението ad-hoc и обучението в процеса на 

работа. Освен това ще бъдат организирани съответни учебни и извънучебни занимания за 

всички участници, което ще им осигури възможност да придобият допълнителни 

специализирани знания и умения в областта на европейската журналистика.  

Този пилотен проект ще се осъществява от Колежа на Европа в Натолин, който се утвърди, 

като се специализира както в изучаването на ЕС, така и в изучаването на въпросите от 

областта на ЕПС, а също и чрез авангардни академични дейности, осъществявани от неговата 

катедра „Европейска политика за съседство“ и катедра „Европейска цивилизация“ и чрез 

организирането на посещения на място в държавите, участващи в ЕПС. Колежът на Европа в 

Натолин е единствен по рода си център на знания с опит и достъп до широка мрежа от 

представители на академичната общност и практици от най-висок ранг, специализирани по 

въпросите на институциите и политиките на ЕС, европейската интеграция, прехода и 

изграждането на демокрация и отношенията на ЕС с външни участници, включително всички 

аспекти на политиката на съседство. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Отношенията между ЕС и външните участници са многопластови и сложни, поради което и все по-

голямата потребност от висококачествени знания относно ЕС и съседните му държави и региони, 

както и неотложната необходимост да се предложат дългосрочни решения за укрепване на 

европейската журналистика. 

Пилотният проект ще създаде специално предназначена академична среда за провеждането на 

академични дейности, в т.ч. изследвания и публикации относно европейската журналистика, и ще 

предостави на стипендиантите устойчиво, стабилно образование и квалификация, даващи 

възможност за висококачествена реализация в областта на европейската журналистика. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 864 
=== ALDE/8060 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 10       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска рамка за мобилност на чираците: развитие на европейско 
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гражданство и умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

1. Контекст: 

Въпреки значителните усилия, положени от ЕС чрез въвеждането на схемата за гаранция за 

младежта, и 6,4-те милиарда евро за инициативата за младежка заетост, равнищата на 

безработица все още са много високи. През юни 2015 г. младежката безработица достигна 4,7 

милиона, като между държавите — членки на ЕС, продължават да съществуват значителни 

разлики и разминавания. Броят на младите хора, на възраст 15 — 24 години, неангажирани с 

трудова заетост, образование или обучение, е дори по-висок — над 6 милиона. Ако не се 

предприемат решителни действия, това би могло да доведе до „изгубено“ поколение.  

Въпреки че младежката заетост е основно от компетентността на държавите членки, 

устойчивите равнища на висока младежка безработица в Европа компрометират проекта на 

Европейския съюз и помрачават неговото бъдеще. Добре функциониращи системи за чиракуване 

и високи равнища на мобилност, които улесняват безпроблемния преход от образованието и 

обучението към пазара на труда, са фактори, характеризиращи държавите членки с ниски 

равнища на младежката безработица. Чиракуването е признато като „пряк път“ към 

заетостта, докато мобилността подпомага повишаването на развитието на 

компетентности и е вероятно най-ефикасният път към европейско гражданство. По тази 

причина трябва да обединим усилията и да свържем по-добре тези две политически области по 

начин, който да позволява на младите европейски чираци, да придобият професионален опит в 

друга държава членка и да доразвият своите умения.  

Европейската комисия дава определение за програмите за чиракуване като професионално 

образование и обучение, което официално обединява и съвместява обучение в предприятие 

(периоди на придобиване на практически опит и опит на място) с училищно образование 

(периоди на практическо и теоретично образование в училище или център за обучение). Ако 

бъдат завършени, тези програми позволяват на обучаващите се да получат призната на 

национално равнище квалификация за ПОО. В идеалния случай на чираците се предлага трудов 

договор, който им дава статут на чирак — работник, и като такива те получават 

възнаграждение.  

Чираците, които имат договор и са приети от чуждестранно дружество, принципно все още 

са наети от първоначалния си работодател, който носи отговорност за тях. Това обаче 

повдига някои правни въпроси и може да създаде потенциални пречки за мобилността: 

Работодателите трябва да се справят с положение, при което те предоставят свои чираци на 

разположение на чуждестранни дружества (дори и ако те се намират в Европа), като 

същевременно те все още са длъжни да изпълняват задълженията си съгласно първоначалния 

договор за чиракуване по време на този период на мобилност (изплащане на възнаграждение, 

работно време, ред и условия за наемане на работа, социална закрила, здравно осигуряване, 

застраховки и т.н.).  

Въпреки напредъка, постигнат по подготвителното действие „Еразъм за обучаващи се 

работници“ и по „Ключово действие 1: Мобилност на обучаващите се в рамките на 

професионалното образование и обучение и на служителите“ по програмата „Еразъм+“, с оглед 

на референтния критерий „Образование и обучение 2020“ за мобилността в областта на ПОО 

(6%), както и от Европейския алианс за професионална подготовка, дългосрочната мобилност 

на чираците си остава ограничена. 

Съществуват множество причини за това положение, включително типичната възраст на 

лицата, записани в курс по професионално обучение (15 до 19 години). Когато лицата не са 

навършили 18 години, те все още са непълнолетни и това води до правни проблеми във връзка с 
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отговорността; често те все още са затруднени да остават извън дома за по-дълго време. Това 

показва, че е необходима поддържаща инфраструктура и мерки за интеграция (включително 

езиково обучение, жилищно настаняване и др.). Това обяснява също така защо програмата 

„Еразъм +“ (при която средната мобилност е за период, по-кратък от един месец) не е 

достатъчна за постигането на тази цел и трябва да бъде допълнена.  

Въпреки че препоръките на Съвета и Парламента относно системите за кредити (Европейска 

система за кредити в професионалното образование и обучение 
1
) и осигуряване на качество 

(Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и 

обучение 
2
), както и хартата за мобилност относно ПОО на „Еразъм+“ допринесоха за 

повишаване на прозрачността и доверието между националните системи за ПОО, все още 

съществуват значителни предизвикателства поради разликите в тези системи, които водят 

до затруднения при валидирането на обучението вследствие на тези периоди в чужбина. 

2. Насоченост на проекта: 

Общата цел на този пилотен проект е да улесни мобилността на чираците чрез изпитване на 

различни модели за въвеждането на необходимата инфраструктура за мобилност (например 

услуги, включващи настаняване, езикови курсове, практическа информация, наставничество, 

застраховки) и споразумения за сътрудничество между заинтересованите страни и 

разглеждане на начини и средства за превръщане на ПОО в по-привлекателен вариант за 

младите хора. 

Този проект има за цел също така официално да се признаят и валидират резултатите от 

обучението и да се подкрепи взаимното признаване на дипломи, както и постепенното 

прилагане на европейска рамка за мобилност на чираци — жизненоважно условие за премахване 

на пречките пред мобилността и символ на онова, което би могло да бъде първата стъпка към 

интегрирани в по-голяма степен европейски схеми за чиракуване.  

Това се изразява в две оперативни цели:  

i) На първо място, проектът ще изпита как да се приложат разходноефективни 

трансгранични схеми за мобилност на чираци между институциите за ПОО, предприятия 

и/или други свързани организации. Действието ще стимулира изграждането на капацитет сред 

засегнатите участници с оглед на въвеждането на необходимата инфраструктура за 

изпращане и приемане на чираци от една европейска държава в друга за период от 6 до 12 

месеца и разглеждането на различните форми на необходимата подкрепа.  

ii) На второ място, при изпълнението на проектите, както и от прегледите и изследванията 

на ЕП (вж. по-долу), ще бъдат изведени поуки, чрез които ще се представят осъществими 

възможности за въвеждане на интегрирана европейска рамка за мобилност на чираци.  

Предвидените действия са, както следва:  

– Преглед на националното законодателство и разпоредбите, уреждащи ПОО във всяка 

държава членка. Това се отнася за признаване на уменията, валидиране и еквивалентност 

на дипломите, застрахователното покритие при злополука, условията за прием в 

институциите на обучение и договорните отношения между младите хора и 

чуждестранните дружества или институции. Ще се положат усилия също така за 

определянето на съгласувани условия и евентуални възможности за определянето на 

европейска рамка за мобилност на чираци  

– чрез проучване сред дружества (международни групи, малки и средни предприятия, 

занаятчии и земеделски стопани, включително членуващи в Европейския алианс за 
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професионална подготовка) и публични институции (държавни, местни и регионални 

органи), за да придобият представа за своята визия, бизнес етика, капацитет за приемане, 

особено на чуждестранни младежи чираци. Оценка на някои от съществуващите най-

ефективни системи за чиракуване (например в Германия, Нидерландия, Австрия) и на 

действащите договорености в някои гранични райони, например между Саарланд и 

Лотарингия, Елзас и Баден-Вюртемберг, Дания и Шлезвиг-Холщайн.  

– Покана за представяне на предложения за финансиране на ограничен брой трансевропейски 

проекти с участието на ключови заинтересовани страни в областта на ПОО, целяща 

разработването на устойчиви системи и рамки за трансгранична мобилност на чираци по 

линия на ПОО с оглед на подготовката и разширяването на обхвата на дългосрочната 

качествена мобилност с минимална продължителност от шест месеца в най-малко две 

държави — членки на ЕС. Образователните резултати от схемата за мобилност следва да 

бъдат включени в учебните програми и да им дадат кредити, което да доведе до 

квалификация в рамките на ПОО. Целта на тези проекти следва да включва 

идентифициране и оценка на ограниченията преди, по време на и след периода на 

мобилност, а също и проучване на възможностите за учащите, предоставяни от 

предприятията и ППО, както и потенциалното търсене на дългосрочна мобилност. От 

началото на 2016 г. Европейската комисия се приканва да публикува тази покана, като до 

третото тримесечие на 2016 г. проектите би следвало да бъдат в процес на изпълнение.  

– Критичен преглед на всички инструменти, които понастоящем са на разположение на 

равнището на Европейския съюз, за да се проучат взаимодействията и оптималното 

използване на ресурсите при улесняването на мобилността при чиракуване. Сред тези 

инструменти и програми, следва да се отдели специално внимание на: i) EURES, за неговия 

потенциал по отношение на прозрачността и намирането на съответствия между две 

държави в тази област, ii) „Твоята първа работа с EURES“, за финансови стимули за 

младите хора да чиракуват в различна от тяхната държава, iii) „Еразъм+“ за финансова 

подкрепа за мобилност до 12 месеца като част от програма за чиракуване, iv) европейската 

платформа за чиракуване и v) Европейския алианс за професионална подготовка, за да се 

повиши осведомеността на политическо и на оперативно равнище.  

– Определянето на средствата и методите за оптимизиране на мобилизацията на 

социалните партньори и други съответни регионални и местни заинтересовани страни. 

Тази дейност ще бъде проведена в сътрудничество с Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

– с цел установяване на начините и средствата за повишаване на осведомеността относно 

потенциала и ползите от чиракуването.  

Първоначалният годишен бюджет е около 4 000 000 евро за всички 6 установени действия, 

посочени по-горе, действие 3 (покана за представяне на предложения от Комисията) ще има 

годишен бюджет в размер на 3 000 000 евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Възможностите за мобилност на чираците при ПОО са ограничени и са забавяни от множество 

пречки. Този пилотен проект ще изпита жизнеспособността на превръщането в реалност на 

средносрочната и дългосрочната трансгранична мобилност на чираците в ЕС, подобно на 
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мобилността, с която се ползват студентите във висши учебни заведения. Той също така се стреми да 

отговори на честите призиви на Съвета за улесняване на мобилността в рамките на ЕС,
3
 както и да 

поощри чиракуването и инвестициите в ПОО. Той е приведен в пълно съответствие с текущите 

приоритети на Европейската комисия и на Европейския парламент. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 67 
=== CULT/5816 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 13 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 13       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подобряване на резултатите от обучението чрез подпомагане на 

начинаещите учители посредством онлайн обучение, професионални напътствия и 

наставничество  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект има за цел създаването на общи инструменти на ЕС за подкрепа на 

начинаещите учители през първите години от тяхната кариера, за да могат те да се изградят 

като ефективни специалисти в преподавателската дейност, в класната стая, в управлението 

и т.н. Той включва (а) разработването на онлайн модули за обучение, професионални 

напътствия и наставничество на учители, насочени към повишаване на личната ефективност 

на начинаещите учители (750 000 EUR) и (б) проучване за оценка на приложимостта във връзка 

с адаптирането на съдържание, предоставяно чрез портала за училищно образование, за 

нуждите на учителите в други части на света, включително създаването на връзки със 

съществуващи платформи, разработени под егидата на международни организации като ООН 

и ОИСР (250 000 EUR). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Смята се, че качеството на преподавателите в училище е най-важният фактор за успеха на учениците 

в областта на образованието. Следователно всяка промяна в образователната система трябва да бъде 

насочена към качеството на преподавателите и това как тяхната практика въздейства върху 

                                                 

3
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126380.pdf 
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обучението на учениците. Началото на професионалния живот в училище има особено значение за 

ефективността на преподавателите и личната им ефективност на по-късен етап от тяхната кариера. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 92 
=== CULT/5861 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 16 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 16       100 000 100 000 100 000 100 000 

Резерви           

Общо       100 000 100 000 100 000 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Младежка мобилност в професионалното обучение — по-голяма 

мобилност на младите хора 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта е да се допринесе за подобряване на обучението в областта на младежката мобилност в 

професионалното обучение: т.е. увеличаване броя на участниците до 20% от бенефициентите, 

както и подобряване на признаването на обученията и условията за безопасност + качество на 

стажовете.  

Това ще спомогне за:  

— подобряване на видимостта и достъпността на програмата „Еразъм+“ сред младите 

специалисти в областта на обучението; 

— постигане на ефективно управление, адаптирано към характеристиките на системите за 

професионално обучение и образование (ПОО). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта е да се допринесе за подобряване на обучението в областта на младежката мобилност в 

професионалното обучение: т.е. увеличаване броя на участниците до 20% от бенефициентите, както 

и подобряване на признаването на обученията и условията за безопасност + качество на стажовете. 

Това ще спомогне за:  

— подобряване на видимостта и достъпността на програмата „Еразъм+“ сред младите специалисти в 

областта на обучението; 

— постигане на ефективно управление, адаптирано към характеристиките на системите за 

професионално обучение и образование (ПОО). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1068 
=== GUE//7308 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 10       800 000 800 000 800 000 800 000 

Резерви           

Общо       800 000 800 000 800 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за млади хора, които говорят на застрашени, регионални, 

малцинствени и втори официални езици и на езици на по-малките държави членки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основните цели на пилотния проект са:  

 създаването на младежка мрежа от организации на гражданското общество, представляващи 

европейски регионални, втори официални, малцинствени и застрашени езици, и езици на по-

малките държави членки;  

 разработването на образователни програми, които се възползват от техните умения в 

областта на езиковото многообразие, за да им се помогне да получат по-добър достъп до 

заетост с висок статут и да подобрят уменията си на предприемачи в областта на 

културата; 

 разработването на образователни програми за младежи, които ще увеличат участието на 

младите хора в свързани с ЕС проекти и ще подпомогнат техните възможности за мобилност; 

 разработването на образователни програми за младежи, които ще увеличат участието на 

младите хора и техните умения за работа в организации на гражданското общество и за 

ръководене на такива организации. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Справяне с предизвикателствата, пред които са изправени по-конкретно застрашените европейски 

езици и регионалните, малцинствените и вторите официални езици, както и езиците на по-малките 

държави членки, например като се обучат говорещите ги млади хора, така че да придобият по-добри 

способности да организират дейности на гражданското общество, да изготвят повече цифрово 

съдържание на своя език и да участват във финансирани от ЕС проекти. Едновременно с това, да се 

обучат като предприемачи в областта на културата, за да популяризират по-успешно своя език и 

култура. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 791 
=== VERT/7720 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 10       750 000 500 000 750 000 500 000 

Резерви           

Общо       750 000 500 000 750 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Обменна програма за деца и младежи ЕС–Украйна 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие е предназначено да създаде структура по модела на „Deutsch-

Französische Jugendwerk“ (Германско-френска младежка програма), създадена след Втората 

световна война, с цел да позволи на по-младите поколения от държавите — членки на ЕС, и 

Украйна да се срещнат. Това подготвително действие следва да позволи създаването в рамките 

на една година на необходимата организационна структура за мобилността на отделни деца и 

младежи между ЕС и Украйна.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В този момент на криза между Русия, Украйна и ЕС, това предложение близнак — подготвително 

действие за Украйна, успоредно с подготвително действие за Русия — иска да изпрати силно 

политическо послание и е символ на добра воля и надежда към младото поколение в Европа и в 

Украйна.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 792 
=== VERT/7721 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       750 000 500 000 750 000 500 000 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо       750 000 500 000 750 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Подготвително действие: Обменна програма за деца и младежи 

ЕС—Русия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие е предназначено да създаде структура по модела на „Deutsch-

Französische Jugendwerk“ (Германско-френска младежка програма), създадена след Втората 

световна война, с цел да позволи на по-младите поколения от държавите — членки на ЕС, и 

Русия да се срещнат. Това подготвително действие следва да позволи създаването в рамките на 

една година на необходимата организационна структура за мобилността на отделни деца и 

младежи между ЕС и Русия.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В този момент на криза между Русия, Украйна и ЕС, това предложение близнак — подготвително 

действие за Русия, успоредно с подготвително действие за Украйна — иска да изпрати силно 

политическо послание и е символ на добра воля и надежда към младото поколение в Европа и в 

Русия.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4376 
=== BUDG/4376 === 

Внесено от Tamás Deutsch, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — талантливи млади хора в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен ред подкрепя следните дейности:  

 — придружаващи мерки за откриване на таланти в Европа; 
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 — нови училищни и извънучилищни форми на подкрепа на таланти; 

— обучение на учители и наставници; 

— учредяване на общности за подкрепа на таланти (местни и регионални съвети за подкрепа 

на таланти); 

— акредитация на европейски центрове за таланти;  

— отбелязване на европейски дни на талантите;  

— организиране на европейска среща на високо равнище на талантите; 

— изготвяне на карта на европейските таланти (интерактивен портал на възможностите за 

подкрепа на талантите във всички държави — членки на ЕС); 

— обмен на най-добри практики за подкрепа на таланти; 

— създаване на транснационални екипи (талант/наставник и талант/талант) на равнище ЕС 

за насърчаване и стимулиране на по-високи постижения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Талантът и неговите различни съставни елементи, например творчеството и иновациите, бяха 

признати за ключови европейски активи както в стратегията „Европа 2020“, така и в други документи 

на ЕС. Важно е да се отбележи, че подкрепата на таланта повишава самоуважението, пригодността за 

заетост, социалната мобилност и сближаването и е важна съставна част на всяка програма, насочена 

към групи в неравностойно положение.  

Подкрепата на таланта е предмет на базисни инициативи във всички държави – членки на ЕС и има 

голям потенциал за растеж. Като осъзнаваме този факт, подкрепата за по-целенасочени дейности е от 

съществено значение за постигане на европейска общност на млади таланти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4573 
=== BUDG/4573 === 

Внесено от Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Michael Gahler, Elmar Brok, Cristian Dan 

Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Fabio 

Massimo Castaldo, Urmas Paet 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       750 000 500 000 750 000 500 000 

Резерви           

Общо       750 000 500 000 750 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Обменна програма за деца и младежи ЕС—Украйна 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие е предназначено да създаде структура по модела на „Deutsch-

Französische Jugendwerk“ (Германско-френска младежка програма), създадена след Втората 

световна война, с цел да позволи на по-младите поколения от държавите — членки на ЕС, и 

Украйна да се срещнат. Това подготвително действие следва да позволи създаването в рамките 

на една година на необходимата организационна структура за мобилността на отделни деца и 

младежи между ЕС и Украйна.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В този момент на криза между Русия, Украйна и ЕС, това предложение близнак — подготвително 

действие за Украйна, успоредно с подготвително действие за Русия — иска да изпрати силно 

политическо послание и е символ на добра воля и надежда към младото поколение в Европа и в 

Украйна.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4574 
=== BUDG/4574 === 

Внесено от Michael Gahler, Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Elmar Brok, Cristian Dan 

Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Mark 

Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       750 000 500 000 750 000 500 000 

Резерви           

Общо       750 000 500 000 750 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Подготвително действие: Обменна програма за деца и младежи 

ЕС—Русия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие е предназначено да създаде структура по модела на „Deutsch-

Französische Jugendwerk“ (Германско-френска младежка програма), създадена след Втората 

световна война, с цел да позволи на по-младите поколения от държавите — членки на ЕС, и 

Русия да се срещнат. Това подготвително действие следва да позволи създаването в рамките на 

една година на необходимата организационна структура за мобилността на отделни деца и 

младежи между ЕС и Русия.  
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В този момент на криза между Русия, Украйна и ЕС, това предложение близнак — подготвително 

действие за Русия, успоредно с подготвително действие за Украйна — иска да изпрати силно 

политическо послание и е символ на добра воля и надежда към младото поколение в Европа и в 

Русия.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4575 
=== BUDG/4575 === 

Внесено от Jean Arthuis, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Karima Delli, Jean-Paul Denanot, 

Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Kaja Kallas, Ernest Maragall, 

Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Claude Rolin, Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници: развитие на 

европейско гражданство и умения чрез интеграция на младите хора на пазара на труда 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

1. Контекст: 

Въпреки значителните усилия, положени от ЕС чрез въвеждането на схемата за гаранция за 

младежта, и 6,4-те милиарда евро за инициативата за младежка заетост, равнищата на 

безработица все още са много високи. През юни 2015 г. младежката безработица достигна 4,7 

милиона души, като между държавите — членки на ЕС, продължават да съществуват 

значителни разлики и разминавания. Броят на младите хора на възраст между 15 и 24 години, 

които все още не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е още по-

висок и надхвърля 6 милиона. Ако не се предприемат решителни действия, това може да доведе 

до „изгубено“ поколение.  

Въпреки че младежката заетост е главно отговорност на държавите членки, постоянните 

равнища на висока младежка безработица в Европа дискредитират проекта на Европейския 

съюз и помрачават бъдещето му. Добре функциониращите системи за професионална 

практика и високите равнища на мобилност, които улесняват прехода от образование и 

обучение към пазара на труда, са фактори, които характеризират държавите членки с ниски 

равнища на младежка безработица. Професионалната практика е призната като „пряк път“ 
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към заетост, а мобилността допринася за по-добро развитие на уменията и вероятно е най-

ефикасният път към европейско гражданство. Ето защо трябва да обединим усилията и да 

установим по-добри връзки между тези две области на политиката, по начин, който дава 

възможност на младите европейски стажанти да придобият професионален опит в друга 

държава членка и да продължат да развиват своите умения.  

Европейската комисия определя стажантските програми като професионално образование и 

обучение (ПОО), което официално съчетава и редува обучение в предприятие (периоди на 

придобиване на практически опит на място) и училищно образование (периоди на теоретично 

и практическо обучение в училище или център за обучение). Ако бъдат завършени, тези 

програми позволяват на обучаващите се да получат призната на национално равнище 

квалификация за ПОО. В идеалния случай на обучаващите се работници се предлага трудов 

договор, който им дава статут на стажанти — работници, и като такива те получават 

възнаграждение.  

Обучаващите се работници, които имат договор и са приети от чуждестранно дружество, 

принципно все още са наети от първоначалния си работодател, който носи отговорност за 

тях. Това обаче повдига някои правни въпроси и може да създаде потенциални пречки за 

мобилността: Работодателите трябва да се справят с положение, при което те предоставят 

свои обучаващи се работници на разположение на чуждестранни дружества (дори и ако те се 

намират в Европа), като същевременно те все още са длъжни да изпълняват задълженията си 

съгласно първоначалния договор за стаж по време на този период на мобилност (изплащане на 

възнаграждение, работно време, ред и условия за наемане на работа, социална закрила, здравно 

осигуряване, застраховки и т.н.).  

Въпреки напредъка, постигнат по подготвителното действие „Еразъм за обучаващи се 

работници“ и по „Ключово действие 1: Мобилност на обучаващите се в рамките на 

професионалното образование и обучение и на служителите“, с оглед на референтния 

критерий „Образование и обучение 2020“ за мобилността в областта на ПОО (6%), както и от 

Европейския алианс за професионална подготовка, дългосрочната мобилност на обучаващите 

се работници си остава ограничена. 

Съществуват множество причини за това положение, включително типичната възраст на 

лицата, записани в курс по професионално обучение (15 до 19 години). Когато лицата не са 

навършили 18 години, те все още са непълнолетни и това води до правни проблеми във връзка с 

отговорността; често те все още са затруднени да остават извън дома за по-дълго време. Това 

показва, че са необходими поддържаща инфраструктура и мерки за интеграция (включително 

езиково обучение, жилищно настаняване и др.). Това обяснява също така защо програмата 

„Еразъм +“ (при която средната мобилност е за период, по-кратък от един месец) не е 

достатъчна за постигането на тази цел и трябва да бъде допълнена.  

Въпреки че препоръките на Съвета и на Парламента относно системата за кредити 

(Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение) и системата за 

осигуряване на качество (Европейска референтна рамка за осигуряване на качество), както и 

Хартата за мобилност в областта на ПОО по програма „Еразъм +“ допринесоха за увеличаване 

на прозрачността и доверието между националните системи за ПОО, все още са налице 

значителни предизвикателства поради разликите в тези системи, което води до трудности 

във връзка с признаването на обучение, завършено в чужбина през определен период. 

2. Насоченост на проекта 

Общата цел на настоящия пилотен проект е да се улесни мобилността на обучаващите се 

работници чрез тестване на различни модели с цел създаване на необходимата 

инфраструктура за мобилност (например услуги, включително жилищно настаняване, езикови 

курсове, предоставяне на практическа информация, наставничество, сключване на 

застрахователни договори), както и сключването на споразумения за сътрудничество между 
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заинтересованите страни, и да се обсъдят различни начини и средства за превръщане на ПОО в 

по-привлекателна алтернатива за младите хора. 

Този проект цели също така официалното признаване и валидиране на резултатите от 

обучението, осигуряването на подкрепа за взаимното признаване на дипломи, както и 

постепенното прилагане на „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“, 

което е важно условие за премахване на пречките пред мобилността и може би символизира 

първата крачка към прилагането на по-интегрирани европейски схеми за професионално 

обучение.  

Това е представено чрез две оперативни цели.  

i) Първо, проектът ще тества прилагането на икономически ефективни трансгранични 

стажантските схеми за мобилност от институции за ПОО, предприятия и/или други 

компетентни организации. Действието ще стимулира изграждането на капацитет сред 

съответните участници с цел създаване на необходимата инфраструктура за изпращане и 

приемане на стажанти от една европейска държава в друга за период от 6 до 12 месеца и ще 

разгледа различните форми на необходима подкрепа.  

ii) Второ, ще бъдат извлечени поуки от прилагането на проектите, както и от прегледите и 

проучванията на ЕП (вж. по-долу), които ще представят надеждни възможности за въвеждане 

на интегрирана „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“.  

Предвидени са следните дейности:  

1. Преглед на националното законодателство и разпоредбите, уреждащи ПОО във всяка 

държава членка. Това се отнася за признаването на уменията, валидирането и приравняването 

на дипломите, договорите за застраховка срещу злополука, условията за прием в обучителни 

институции и договорните отношения между младите хора и чуждестранните дружества 

или институции. Също така ще се цели определянето на общи маржове и потенциални 

възможности за създаване на „Европейска рамка за мобилност на обучаващите се работници“.  

2. Провеждане на проучване сред дружества (международни групи, малки и средни 

предприятия, занаятчии и земеделски производители, включително и членове на Европейския 

алианс за професионална подготовка) и публични институции (държави, местни и регионални 

органи на управление), с цел разбиране на тяхната гледна точка, тяхната бизнес етика и 

техния капацитет за приемане на обучаващи се лица, и по-специално чуждестранни млади 

стажанти. Извършване на оценка на някои от най-ефективните действащи стажантски 

системи (например в Германия, Нидерландия и Австрия) и на съществуващи договорености в 

някои гранични райони, като например между Саарланд и Лотарингия, Елзас и Баден-

Вюртемберг, Дания и Шлезвиг-Холщайн.  

3. Покана за представяне на предложения за финансиране на ограничен брой трансевропейски 

проекти с участието на ключови организации, работещи в областта на ПОО, като целта е да 

се разработят устойчиви системи и рамки за трансгранична мобилност на стажантите в 

областта на ПОО, с оглед на подготовка и увеличаване на дългосрочната качествена 

мобилност с минимална продължителност от 6 месеца в най-малко 2 държави — членки на 

ЕС. Резултатите от обучението, получени чрез схемата за мобилност, следва да бъдат 

включени в учебните програми и да бъдат предоставени кредити, водещи до квалификация от 

ПОО. Целта на подобни проекти следва да включват определяне и оценка на ограниченията 

преди, по време на и след периода на мобилност, като освен това се проучат възможностите за 

обучаващите се, дружествата и ПОО, както и потенциалното търсене на дългосрочна 

мобилност. До началото на 2016 г. Европейската комисия трябва да публикува тази покана за 

представяне на предложения, за да може изпълнението на проектите да започне до третото 

тримесечие на 2016 г.  

4. Критичен преглед на всички инструменти, които понастоящем са на разположение на 

равнището на Европейски съюз, за да се проучат взаимодействията и оптималното използване 
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на ресурсите за улесняване на мобилността на стажантите. От тези инструменти и 

програми следва да се отдели специално внимание на: i) EURES поради неговия потенциал в 

областта на прозрачността и постигането на съответствие с потребностите на пазара на 

труда на трансгранично равнище, ii) „Твоята първа работа с EURES“ поради финансовите 

стимули за младите хора за стажуване в друга държава, различна от тяхната, iii) „Еразъм +“ 

поради финансовата подкрепа за мобилност за период до 12 месеца като част от стажантска 

програма, iv) европейската платформа за професионална подготовка, и v) Европейския алианс за 

професионална подготовка, с цел повишаване на осведомеността на политическо и оперативно 

равнище.  

5. Определяне на начини и методи за по-добро мобилизиране на социалните партньори и други 

регионални и местни организации. Тази дейност ще се осъществява в партньорство с 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. 

6. Определяне на начините и средствата за повишаване на осведомеността относно 

потенциала и ползите от професионалните практики.  

Първоначалният годишен бюджет е около 4 000 000 EUR за всички 6 горепосочени действия, 

като действие 3 (покана на Комисията за представяне на предложения) ще разполага с 

годишен бюджет от 3 000 000 EUR. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Възможностите за мобилност на стажанти в областта на ПОО са ограничени и се осуетяват поради 

редица пречки. Този пилотен проект има за цел да провери доколко средносрочната и дългосрочна 

мобилност на обучаващите се работници в чужбина е реалност в ЕС, подобно на възможността, 

предлагана на студентите, обучаващи се за получаване на висше образование. Той цели също така да 

отговори на честите призиви на Съвета за улесняване на мобилността в рамките на ЕС, както и за 

осигуряване на допълнителни възможности за стажове и инвестиции в областта на ПОО. Той 

съответства напълно на настоящите приоритети на Европейската комисия и Европейския парламент. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4576 
=== BUDG/4576 === 

Внесено от Marlene Mizzi, Alfred Sant 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 10       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Децата в движение 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Като се има предвид, че програма „Еразъм+“ не обхваща мобилността на малките деца, и в 

допълнение към подкрепяните от тази програма съществуващи проекти и платформи, този 

нов пилотен проект има за цел да разгледа по-обстойно проблема с извънучилищното 

образование и инвестициите в ученето през целия живот на децата. Пилотният проект ще се 

фокусира върху адаптирането на учебните програми с цел в тях да бъдат включени целеви 

посещения в училища в други държави, така че в рамките на своето образование децата да 

бъдат изложени на въздействието на други култури поне веднъж от най-ранна възраст.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

За да разгърнат пълния си потенциал, децата трябва да придобият основни житейски умения и 

компетентности, които са необходими за тяхното личностно развитие, бъдеща работа и активно 

гражданско участие. Транснационалната мобилност и посещенията в европейски държави ще 

положат необходимите основи за бъдещото личностно развитие на децата. Целта на този проект ще 

бъде популяризирането на европейските култури, изкуства, езици и ценности сред децата от най-

ранна възраст посредством училищни и извънучилищни занимания.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4610 
=== BUDG/4610 === 

Внесено от Marisa Matias 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       800 000 800 000 800 000 800 000 

Резерви           

Общо       800 000 800 000 800 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за млади хора, които говорят на застрашени, регионални, 

малцинствени и втори официални езици, както и на езици на по-малките държави членки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основните цели на пилотния проект са:  

 създаването на младежка мрежа от организации на гражданското общество, представляващи 

европейски регионални, малцинствени и застрашени езици, втори официални езици и езици на 

по-малките държави членки;  

 разработването на образователни програми, използващи техните умения в областта на 
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езиковото многообразие, за да ги подпомогнат да получат по-добър достъп до работни места, 

осигуряващи висок статут, както и да подобрят уменията им на предприемачи в областта на 

културата; 

 разработването на образователни програми за младежи, които ще увеличат участието на 

младите хора в свързани с ЕС проекти и ще подпомогнат техните възможности за мобилност; 

 разработването на образователни програми за младежи, които ще увеличат участието на 

младите хора и техните умения за работа в организации на гражданското общество и за 

ръководене на такива организации; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Справяне с предизвикателствата, пред които са изправени по-конкретно застрашените европейски 

езици и регионалните, малцинствените и вторите официални езици, както и езиците на по-малките 

държави членки, например, чрез обучение на говорещите ги млади хора, така че да придобият по-

добри способности да организират дейности на гражданското общество, да изготвят повече цифрово 

съдържание на своя език и да участват във финансирани от ЕС проекти. Едновременно с това, да се 

обучат като предприемачи в областта на културата, за да популяризират по-успешно своя език и 

култура. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1104 
=== S&D//7004 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подобряване на резултатите от обучението чрез подпомагане на 

начинаещите учители посредством онлайн обучение, професионални напътствия и 

наставничество 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект има за цел създаването на общи инструменти на ЕС за подкрепа на 

начинаещите учители през първите години от тяхната кариера, за да могат те да се изградят 

като ефективни специалисти в преподавателската дейност, в класната стая, в управлението 

и т.н. Той включва (а) разработването на онлайн модули за обучение, професионални 

напътствия и наставничество на учители, насочени към повишаване на личната ефективност 
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на начинаещите учители (750 000 EUR) и (б) проучване за оценка на приложимостта във връзка 

с адаптирането на съдържание, предоставяно чрез портала за училищно образование, за 

нуждите на учителите в други части на света, включително създаването на връзки със 

съществуващи платформи, разработени под егидата на международни организации като ООН 

и ОИСР (250 000 EUR). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Смята се, че качеството на преподавателите в училище е най-важният фактор за успеха на учениците 

в областта на образованието. Следователно всяка промяна в образователната система трябва да бъде 

насочена към качеството на преподавателите и това как тяхната практика въздейства върху 

обучението на учениците. Началото на професионалния живот в училище има особено значение за 

ефективността на преподавателите и личната им ефективност на по-късен етап от тяхната кариера. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1257 
=== S&D//7165 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 10 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 02 77 10       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Децата в движение 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Като се има предвид, че програма „Еразъм+“ не обхваща мобилността на малките деца, и в 

допълнение към подкрепяните от тази програма съществуващи проекти и платформи, този 

нов пилотен проект има за цел да разгледа по-обстойно проблема с извънучилищното 

образование и инвестициите в ученето през целия живот на децата. Пилотният проект ще се 

фокусира върху адаптирането на учебните програми с цел в тях да бъдат включени целеви 

посещения в училища в други държави, така че в рамките на своето образование децата да 

бъдат изложени на въздействието на други култури поне веднъж от най-ранна възраст. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
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приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

За да разгърнат пълния си потенциал, децата трябва да придобият основни житейски умения и 

компетентности, които са необходими за тяхното личностно развитие, бъдеща работа и активно 

гражданско участие. Транснационалната мобилност на децата от най-ранна възраст и подходящите за 

възрастта им и осъществявани с необходимия надзор посещения в европейски държави посредством 

този пилотен проект ще положат необходимите основи за бъдещото личностно развитие на децата. 

Целта на този проект ще бъде популяризирането на европейските култури, изкуства, езици и 

ценности сред децата от най-ранна възраст посредством училищни и извънучилищни занимания.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 108 
=== FEMM/6013 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Глава 15 03 — „Хоризонт 2020“ 

Забележките се изменят, както следва: 

Забележки: 

След параграф: 

Програмата ще играе централна роля в изпълнението .......... научноизследователската, развойната и 

иновационната дейност. 

Текстът се изменя, както следва: 

Тя ще се осъществява, забъде осъществена с цел да се постигнат общите цели, установени в член 

179 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се допринесе за създаване на 

общество на знанието въз основа на европейското научноизследователско пространство, т.е. като се 

подкрепя международното сътрудничество на всички равнища в целия Съюз, като динамизмът, 

оригиналността и високите научни постижения на европейските научни изследвания се довеждат до 

границите на знанието, като се развиват човешките ресурси в научните изследвания и технологиите в 

Европа в качествено и количествено отношение и капацитетът за научни изследвания и иновации в 

цяла Европа и се осигурява оптималната им употреба. Особено внимание ще бъде обърнато на 

необходимостта от полагане на повече усилия за осигуряване на по-голямо участие и роля на 

жените в науката и изследванията. 

Обосновка: 

Делът на жените изследователи все още е значително по-нисък от този на мъжете, дори в 

академичния сектор. Жените все още са изправени пред неравен достъп до изследователски постове, 

финансиране, публикации и академични награди, което води до недостатъчно използване на техния 

потенциал в изследванията и науката. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 859 
=== ALDE/8055 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на 
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триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди 

преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за обезпечаване на операциите на 

гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4213 
=== BUDG/4213 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на 

знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683  320 118 729 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683  320 118 729 251 833 221 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4553 
=== BUDG/4553 === 

Внесено от Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на 

знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 949 
=== EPP//7522 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на 

знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Обосновка: 

Годишният профил за 2016 г. на бюджетните редове за програмата „Хоризонт 2020“, които се 

използват за обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ, следва да бъде възстановен. 

Тези изменения отразяват ангажимента на Парламента за максимално намаляване на въздействието 

от преразпределението на средства за ЕФСИ върху програмата „Хоризонт 2020“ и механизма за 

свързване на Европа, за да могат тези програми да постигнат напълно своите цели и да използват 

съответните си финансови пакети, договорени преди две години. Всички налични средства, 

предвидени по Регламента за МФР, следва да бъдат мобилизирани, включително ползване на 

Инструмента за гъвкавост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 151 
=== ITRE/5222 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на 

знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 
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Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил за 2016 г. на този 

бюджетен ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за 

стратегически инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1190 
=== S&D//7097 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии — изграждане на триъгълника на 

знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Резерви           

Общо 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000  334 188 046 251 833 221 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). Той ще се финансира чрез използването на всички налични финансови средства 

съгласно Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 (Регламент за МФР). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 214 
=== ITRE/5285 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 51 — Приключване на предишна рамкова програма за научни изследвания — Седма 

рамкова програма (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 51 p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000  12 500 000 p.m. 304 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000  12 500 000 p.m. 304 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 117 
=== FEMM/6028 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 03 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 77 02       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Инструмент за МСП за подобряване на участието на жените 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Малките и средни предприятия, които са установени в ЕС или в държава, асоциирана с 

„Хоризонт 2020“, вече могат да получават финансиране и подкрепа от ЕС за иновационни 

проекти, които ще подпомогнат техния растеж и разширяването на дейността им в други 

държави — в Европа и извън нея. Обучение по иновации и бизнес развитие се предлага успоредно 

през цялото време на фаза 1 и фаза 2 за подпомагане на МСП. Пилотният проект ще установи 

специална програма за обучение за жени предприемачи, успоредно със съществуващата такава. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Докато Европа не разполага с достатъчно предприемачи, които да осъществяват своите идеи за 

създаването на бизнес, броят на жените предприемачи е диспропорционално още по-нисък от този на 

мъжете. Европейската икономика се нуждае от повече предприемачи, за да направи решителната 

стъпка. Следователно целта на пилотния проект е да подчертае успеха на жените предприемачи в 

доминиран от мъжете сектор с помощта на услуги за специфично обучение, за справяне с най-

сериозните препятствия, пред които са изправени жените предприемачи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4616 
=== BUDG/4616 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на организациите в европейските 

сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес 

модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220 

Резерви           

Общо 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и потреблението на култура, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите за тях суми, с цел 

спиране на тази тенденция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 76 
=== CULT/5843 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на организациите в европейските 

сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес 

модели 

цифровите стойности и наименованието се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220 

Резерви           

Общо 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220 

Бюджетен ред: 

Засилване на финансовия капацитет на МСП, малкитеМСП и много малки организациина 

организациите в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на 

политиката и новите бизнес модели 

Обосновка: 

Въз основа на резултатите от преговорите относно МФР привеждането в действие на гаранционния 

механизъм за секторите на културата и творчеството трябваше да бъде отложено за 2016 г. 

Гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството трябва да получи достатъчно 

средства през първата година от изпълнението, за да се осигури възможно най-добро съотношение 

между разходите и ползите.  

Що се отнася до заглавието на статията, то следва да бъде изменено, тъй като не отговаря на 

искането на ЕП, изразено в правното основание, в обхвата на гаранционния механизъм да бъдат 

включени малките и много малките организации. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1069 
=== GUE//7309 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на организациите в европейските 
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сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес 

модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220 

Резерви           

Общо 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220 

Обосновка: 

През последните години финансирането на сектора на културата и творчеството беше системно 

съкращавано, което доведе до намаляване на продукцията, подкопаващо свободите в областта на 

културата и творчеството и нанасящо вреди на сектора и на работещите в него.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1205 
=== S&D//7112 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на организациите в европейските 

сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес 

модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220 

Резерви           

Общо 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220 

Обосновка: 

Бюджетните кредити в проектобюджета не са достатъчно амбициозни, затова те следва да бъдат 

увеличени до по-високо равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4067 
=== BUDG/4067 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 
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Културата не спада към основните задачи на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4617 
=== BUDG/4617 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000 

Резерви           

Общо 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа от няколко години се извършват сериозни съкращения на 

финансирането за секторите на културата и творчеството, което води до намалено създаване на 

култура, накърняващо свободата на творчеството и потреблението на култура, както и оцеляването 

на сектора и работещите в него лица. Предлага се увеличение на отпусканите за тях суми, с цел 

спиране на тази тенденция и насърчаване на по-голямо движение и мобилност на дейците на 

културата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 68 
=== CULT/5824 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000 

Резерви           

Общо 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000 

Обосновка: 

Необходими са допълнителни бюджетни кредити за европейските столици на културата, вследствие 

на приемането на Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 

Настоящото решение определя нови условия и график за наградата „Мелина Меркури“, която се 

връчва на избрани градове. Тези нови разпоредби не могат да бъдат отразени в бюджетния профил на 

програмата „Творческа Европа“. Чрез предложеното увеличение на бюджетните кредити ще се 

избегне присъждането на наградата „Мелина Меркури“ да накърнява останалите мерки, включени в 

програмата.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1206 
=== S&D//7113 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000 

Резерви           

Общо 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000 

Обосновка: 

Значението на културното многообразие и творческия сектор в Европа не оправдава съкращение на 

бюджета на подпрограмата „Култура“, която трябва да бъде подкрепена и развита. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1022 
=== EPP//7613 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 07 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 07       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Субтитриране на европейско културно телевизионно съдържание 

в рамките на Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Преобразуване на съществуващия ПП 15047707 „Насърчаване на европейската интеграция чрез 

културата, като се предлагат избрани европейски телевизионни програми - главно основани на 

културни представления, документални филми, телевизионни предавания - в нови версии с 

допълнителни субтитри шест езика на територията на Европа“ в ПА 15 04 77 07 

„Субтитриране на европейско културно телевизионно съдържание в рамките на Европа“. 

Това подготвително действие ще представлява продължение на пилотния проект, финансиран 

през 2014 и 2015 г. от Европейския парламент, с цел проучване на интереса сред европейските 

зрители във връзка с излъчването на културни програми чрез предоставяне на различни 

субтитрирани версии на избрани телевизионни програми в рамките на Европа.  

Финансираният през 2014 г. пилотен проект понастоящем се разработва от европейския 

културен телевизионен канал „АРТЕ“, който ще предлага 600 часа телевизионна програма на 4 
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езика (френски, немски, английски и испански език) от октомври 2015 г.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Подобни проекти следва да бъдат разработвани на повече езици (най-малко френски, немски, 

английски, испански, полски и италиански). Тези шест езика ще позволят да се достигне до 70% от 

европейските граждани на техния майчин език.  

Продължителността е ключов фактор за успеха на този експеримент, при който ще се проучват и 

използват комуникационни и маркетингови цифрови инструменти за период от няколко години. Това 

действие ще увеличи числеността на зрителите както в Европа, така и извън нея, ще допринесе за 

изграждане на ново европейско културно послание и за развитие на нови бизнес модели за 

европейските медийни организации. Резултатите ще бъдат споделени със заинтересованите страни от 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 70 
=== CULT/5827 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 04 77 09 — Пилотен проект — Подпомагане на мрежи на млади творчески 

предприемачи: ЕС и трети държави 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 09 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000  200 000 p.m. 400 000 

Резерви           

Общо 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000  200 000 p.m. 400 000 

Обосновка: 

Гласуваните през 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 800 000 EUR, а 

бюджетните кредити за плащания за 2015 г. — на 400 000 EUR. Няма обяснение за липсата на 

бюджетни кредити за плащания в размер на 200 000 EUR. Те трябва да се пренесат за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 866 
=== ALDE/8063 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 12       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — „От съхраняване на паметта до физически паметници на историята.“ 

Защита на еврейските гробища в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът 

Пилотният проект предвижда: 

–  Превръщане в мемориали, очертаване, ограждане и опазване на определен брой еврейски 

гробища в три държави — членки на ЕС, и две съседни на Съюза държави. 

– Полагане на началото на процес на осигуряване на физическото опазване на всички еврейски 

гробища в Европа, особено там, където еврейски общности са били ликвидирани по време на 

Холокоста. 

– Определяне на средствата, ограниченията, разходите и основните практически модели за 

осигуряване на прототип и пътна карта за един устойчив, практичен и ефикасен 

дългосрочен проект, чиято основна цел е защита и опазване на всички еврейски гробища в 

Европа. 

– Използване на местни проекти за насърчаване на признаването на историческото, 

културното, етническото и религиозното многообразие на Европа чрез подкрепа на 

образователни проекти за толерантност, антирасизъм и културно наследство, като 

местното еврейско гробище се използва като фокусна точка.  

Преамбюл 

До Втората световна война в Централна и Източна Европа са живели над седем милиона 

евреи. Векове наред в малките и големите градове и в селата на тези държави е имало евреи. 

Евреи е имало в почти всички населени места и почти пълната урбанизация на днешното 

еврейско население на Европа все още не се е превърнала в абсолютна норма. Архивите сочат 

наличието на хиляди градове и села с еврейско население, което се доказва от създадените и 

използвани отделни гробища, притежавани от еврейските общности. 

Осемдесет години по-късно няма и следа от много от тези гробища, те са обрасли с 

растителност и не са защитени поради унищожаването на еврейските общности при 

Холокоста. На някои гробища надгробните плочи или са махнати, за да се построят пътища, 

или са изкопани, изоставени или застроени. Други гробища са умишлено скрити от погледите, 

дори отречени от една политическа система, която отказва да признае специфичната 

антиеврейска насоченост на нацисткия геноцид. В Централна и Източна Европа е имало 

еврейски заселници в продължение на векове, а историческите свидетелства и доказателства 

за това са изтрити от паметта. 

След края на Втората световна война много еврейски общности трябваше да чакат още 40 

години преди достъпът до голяма част от тези исторически паметници да бъде отново 

възстановен. Благодарение на работата на историци, генеалози, загрижени лица и различни 

организации сглобяването на тази част от историята е възобновено и в крайна сметка това 

позволи съпоставянето на данни, описващи големината, географското местоположение и 

физическото състоянието на тези обекти.  
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Всички тези места разбира се имат религиозно и историческо значение за еврейските 

общности, но не по-малко важно е това, че те също така свидетелстват, че във всички тези 

малки и големи градове и села са живели евреи, че те са били неразделна част от всекидневния 

живот и култура и че не са изчезнали от лицето на земята в резултат на някакво 

свръхестествено явление. Те също така показват по много ярък начин до къде могат да доведат 

расизма, антисемитизма и нетолерантността. 

През последните години тази тема беше доразвита от фондация „Ло тишках“ с нейния процес 

на картографиране и нейната глобална онлайн база данни, както и физически проучвания на 

някои от тези места. Най-накрая притежаваме фактите, които ще ни позволят да се 

захванем с огромната задача да запазим и защитим физическите паметници на еврейското 

присъствие в Европа и неоспоримия факт на Холокоста. 

Когато оцелелите си отиват от този свят, паметта се превръща в история, от която трябва 

да бъдат извлечени поуки, а физическите следи трябва да бъдат запазени.  

Пилотният проект ще започне с физическо опазване на еврейските гробища в Европа, особено 

там, където еврейските общности са били заличени по време на Холокоста. Освен това, той 

ще определи средствата, ограниченията, разходите и основните практически модели с цел 

осигуряване на прототип на устойчив, практичен и ефикасен дългосрочен проект, чиято 

основна цел е запазването на еврейските гробища в Европа.  

Моментът е подходящ за започване на този проект. От края на Втората световна война са 

минали 70 години — продължителността на живота на съвременниците на събитията. 

Миналата година, когато Европа отбеляза стогодишнината от Първата световна война, тя 

потърси физически останки, които да напомнят за нея, и ги намери в запазените стотици 

редове гробове на загиналите във Фландрия. Те осъществиха уникална връзка между миналото и 

настоящето. Ние също търсим подобни незаличими свидетелства на събития от още по-

новата ни история. Това е целта на проекта.  

Общи и конкретни цели 

1. Идентифициране, демаркиране, обновяване, заграждане и превръщане в мемориали на 

определен брой еврейски гробища в Централна/Източна Европа, представляващи пилотен 

проект през 2016 — 2017 г. 

2. Създаване на инфраструктура по отношение на персонал, администрация, ресурси, суровини, 

екипи за работа и др. за дългосрочен проект. 

3. Определяне на ясен набор от критерии за бъдещо идентифициране на проекта, основани на 

горните прототипи на разходите, сътрудничество с партньори, комуникационна стратегия и 

използване на ресурси. 

4. Очертаване и планиране на пътна карта за цялостното опазване и защита на всички 

еврейски гробища в Европа. 

Определяне на географския район на проекта 

 Общият район на проекта се определя като територията, включваща 47-те държави — 

членки на Съвета на Европа, и Беларус. 

 Районът на заявена отговорност на проекта е територията във физическите географски 

граници на континента Европа. 

 Районът на практическа дейност се определя в най-широк смисъл като Централна, Източна и 

Югоизточна Европа, територия, която на запад обхваща Чешката република, Унгария, Литва 

и Полша, а на изток стига до най-източната пределна точка на историческия район на 

заселване на евреите; и следователно включва Литва, Латвия и Естония, Беларус и 

Калининград на Руската федерация, Чешката република и Словакия, Унгария и Полша, всички 

държави на територията на бивша Югославия; Румъния, Молдова, България, Албания и Гърция 
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и цялата територия на Украйна на запад от Днепър. 

 Бележка: Обединеното кралство, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

скандинавските страни, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Италия, Испания и Португалия не 

са включени в краткосрочния и средносрочния етап на проекта, но на тях могат да бъдат 

търсени обекти при приключване във всички други области. 

 През 2016 — 2017 г. пилотният проект ще обхване територия, която ще включва гробища в 

най-малко три от следните държави — членки на ЕС: Чешката република, Полша, Унгария, 

Словакия, Гърция, Хърватия, Румъния, България и Литва и поне две съседни държави от: 

Украйна, Молдова и Сърбия. 

Критерии за избор на обекти на пилотния проект 

 Възможност за изпълнение на проектите в рамките на определените срокове. 

 Местонахождения, на които има поне няколко разпознаваеми надгробни плочи. 

 Местонахождения, където не съществуват проблемни въпроси по отношение на 

границите/собствеността или религиозни ограничения. 

 Местонахождения, където е необходимо ограждане (изграждане на стени). 

 Гробища преди Холокоста 

 Местонахождение в градове/села, в които понастоящем не съществува изобщо или няма 

значима еврейска общност. 

Етапи на проекта: 

1. ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — януари — април 2016 г. 

 Мобилизиране на логистична и политическа подкрепа от местни еврейски общности. 

 Проверка на поземлените регистри, историческите архиви, право на собственост 

собственост. 

 осъществяване на контакт с представителствата и посолствата на ЕС, местни политици, 

посещения на служители на място. 

 Идентифициране на потенциални обекти. Определяне на обекти за проучване 

 Набиране на персонал. Установяване на потенциални партньорски организации. 

 Вътрешни проучвания за „базова оценка“ 

 Експертни становища на равини 

2. ПОДГОТОВКА — март 2016 г. — 30 юни 2016 г. 

 Общ и финансов анализ на резултатите от проучването 

 Събиране на местни оферти 

 Решение относно обектите, които ще бъдат избрани за реставрация и защита. 

 Бюджетиране на отделните проекти 

 Определяне на работните екипи и доставчиците 

 Подписване на договори с местните посредници 

 Определяне на графиците за реставрационните дейности. 

 Определяне на евентуални дати на церемониите по откриване на завършените обекти. 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ — май — ноември 2016 г. 

Изпълнението на проекта ще включва някои или всички от следните дейности: 
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 построяване на каменна ограда по целия периметър 

 заключваща се порта към гробището 

 разчистване/почистване на обекта 

 поставяне на идентификационен маркиращ знак или табела 

 улесняване на достъпа до гробището; 

 осигуряване на бъдеща месечна/сезонна поддръжка 

Ще бъде разработена система за стандартно актуализиране на информацията за проекта с 

цел осъществяване на редовен надзор над обектите, съчетана с посещения на място по време 

на реставрационния процес. 

Докладване 

Пълни оперативни и финансови отчети ще бъдат представяни в срок от 30 дни от датата на 

приключване на всеки етап. 

Отчет 1: до 30 април 2016 г. 

Отчет 2: до 30 юни 2016 г. 

Отчет 3: до 30 ноември 2016 г. 

Оконтчателният доклад ще бъде придружен от независим одит. 

Персонал 

Администрация и управление на проекта 

Предвидени са следните длъжности в процеса на изпълнение на пилотния проект: 

1. Директор на проекта (на пълно работно време) 

 Основни отговорности: 

 общата политика и всекидневното управление на проекта 

 финансово управление и управление на проекти; 

 набиране и управление на персонала 

 отчитане и представяне пред потенциални финансиращи органи, националните 

правителства и НПО посредством международен управителен комитет, съставен от видни 

личности 

 връзки с партньорски организации 

 преговори с изпълнители и местните доставчици 

 връзки с медиите. 

2. Финансов контрольор (на пълно работно време) 

 Основни отговорности: 

 подготовка на бюджетите след консултации с директора на проекта; 

 финансово отчитане;  

 осъществяване на плащанията 

 микрофинансово управление;  

 организация на одита/одитите на финансите и управлението. 

3. Координатор на проекта (на пълно работно време) 
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 Основни отговорности:  

 осъществяване на координация между екипа на проекта, местните партньори, 

проучвателните екипи, учените, представителите на органите на местната власти и 

еврейските общности; 

 координиране на проучванията и администриране на резултатите от проучванията; 

 събиране на отделните отчети по проектите; 

 координиране на работните екипи и графиците; 

 управление на уебсайта; 

 организиране на срещи и заседания. 

4. Петима координатори по страни (на непълно работно време) 

 Основни отговорности: 

 осъществяване на координиране и връзка с местните изпълнители; 

 връзки с местните органи; 

 подготовка на посещенията на персонала. 

Допълнителен персонал по проекта 

строителни инженери: местни и при необходимост; 

преводачи и шофьори: местни в зависимост от езика и при необходимост; 

равини за експертни оценки — по едно посещение на обект на началния етап и присъствие на 

обекта, когато е необходимо по време на реставрационните дейности. 

Правен екип: по един адвокат за всяка страна, който ще бъде наеман за всеки отделен случай, 

както и когато е необходимо. 

Реставрационни разходи 

Разходите за реставрационни дейности в гробищата зависят от фактори като размер, 

състояние, географско положение, количество работа, сезонните вариации и цени на местните 

суровини и труд. 

Въз основа на опита, придобит в тази област, и предложените области на дейност, очакваме 

средните разходи да бъдат в размер от 20 евро (например в Украйна, Молдова), 30 000 евро 

(например в Литва, Румъния) до 70 000 евро на обект (например в Чешката република, Полша) 

на реставрационен проект. 

Целта на проекта е да се използват поне 75% от общия размер на финансиране за преките 

реставрационни работи в областта, например материали и работна ръка. 

Планиране и проучвания и устойчивост 

По време на реставрационната дейност по пилотния проект в Чешката република и в Украйна 

и следвайки стандартизираните системи, използвани при избора на обекти и бюджетирането 

в тези страни, екипът ще състави подробен списък на предложените бъдещи обекти по 

проекта по държави в рамките на „района на практическа дейност“, описан по-горе. Това ще 

послужи за основа при дългосрочно планиране с цел очертаване на ясна пътна карта за 

устойчив, практичен и ефикасен дългосрочен проект, чиято основна цел е защита и опазване на 

всички еврейски гробища в Европа.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 
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Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предложените мерки по отношение на защитата и опазването на гробища са спешни и трябва да 

бъдат разрешени от ЕС, особено в контекста на повсеместните напоследък прояви на антисемитизъм. 

В преамбюла на ДЕС страните посочват, че Съюзът черпи вдъхновение „от културното, 

религиозното и хуманистичното наследство на Европа“, напомнят, че е необходимо „да се създаде 

стабилна основа за изграждането на бъдеща Европа“ и изразяват желание „да задълбочат 

солидарността между своите народи, при зачитане на тяхната история, култура и традиции“. С този 

ПП се цели точно това и се предприемат съответните действия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 69 
=== CULT/5826 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 13 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 13       800 000 400 000 800 000 400 000 

Резерви           

Общо       800 000 400 000 800 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Култура и благосъстояние: измерване на въздействието на културата 

върху социалния и човешкия капитал 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът цели проучване на нови начини за измерване на влиянието на културата върху 

личното и колективното благосъстояние чрез определяне на показатели в областта на 

културата, свързани с въздействието върху социалния и човешкия капитал, личното развитие, 

социалното сближаване, социалната икономика и т.н.  

Концепцията на проекта е да се събере екип от изследователи, специалисти, представители на 

гражданското общество, дейци на изкуството, учени, потребители, общности и други 

заинтересовани страни, които ще работят заедно, за да разработят начини за измерване на 

стабилното развитие на обществата отвъд БВП и икономическите резултати, включително 

влиянието на културата върху човешкия и социалния капитал, за да се докаже, че културата е 

решаващ фактор за устойчивото развитие. 

Това представлява добра възможност за поставяне на културата в центъра на обществения 

дебат, като обществото отчете нейните нематериални ценности, като например 

благополучие, гражданска гордост, колективно доверие и др. Това би означавало проучване на 

многостранното въздействие на културата върху други сектори и обществото като цяло. 

С възможностите идват и предизвикателствата. Какво представлява благополучието? Какво 

насърчава или пречи на развитието на социалния капитал? Как факторите от културен 

порядък влияят върху това и как можем да измерим тези фактори? Пилотният проект 



 

 68 

трябва да отговори на тези въпроси. 

Проектът ще надгражда върху минали и текущи инициативи, като например: 

— инициативата на Европейската комисия „Отвъд БВП“;  

— инициативата и индекса на ОИСР за по-добър живот;  

— комисията „Стиглиц-Сен-Фитуси“ за измерване на икономическите резултати и социалния 

напредък; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Културата играе важна роля за изграждане и утвърждаване на основата за социално сближаване, мир, 

благоденствие и устойчиви модели на развитие — всичко това е предпоставка за изграждането на 

здраво общество и процъфтяваща икономика. Това предполага един напълно нов подход към 

устойчив растеж и развитие, както и нови начини за измерване на нашия жизнен стандарт, отвъд 

икономическите резултати. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 71 
=== CULT/5828 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 04 77 11 — Подготвително действие — Ново наративно послание за Европа 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 11 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Забележки: 

След списък завършва с: 

– ще се осигури максимално участие на гражданите чрез .......... дебата относно новото наративно 

послание за Европа. 

Добавя се следният текст: 

Това подготвително действие се очаква да постигне три конкретни цели: да се проведат 

прояви за популяризиране на хартата/декларацията относно новото наративно послание за 

Европа във възможно най-голям брой държави членки, като по този начин се насърчава 

провеждането на диалог и дебати; да се окаже подкрепа за публични прояви с широко медийно 

отразяване, които са организирани от културни, научни и граждански организации и са 

насочени към дебата относно новото наративно послание за Европа; да се осигури максимално 

участие на гражданите чрез подкрепа на независими медийни платформи, свързани с дебата 

относно новото наративно послание за Европа.  
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За подкрепата на тези дейности Комисията работи с изпълнители чрез рамкови договори за 

реализацията на следните дейности: организацията на прояви на високо равнище, 

включително изложби и културни спектакли, като се покриват пътните разноски и разходите 

за настаняване на участниците и се подкрепят знанията и уменията за изпълнението на 

задачи, свързани с конкретната програма на мероприятията; логистична и консултантска 

подкрепа за комисията по култура, като се покриват пътните разноски и разходите за 

настаняване и се обезпечи логистичната организация по престоя на членовете на комисията с 

цел популяризиране на мероприятията и подкрепа на знанията и уменията за изпълнението на 

задачите на комисията и други задачи, свързани с конкретната програма на мероприятията; 

организацията на прояви от представителствата на ЕК в държавите членки; провеждането 

на комуникационна кампания, включително и чрез социалните медии в държавите членки. 

Решението за финансиране на конкретните договори ще бъде подписано през 2015 г., а 

плащанията по предварителното финансиране ще бъдат преведени до края на 2015 г. 

Подпомаганите действия ще се изпълняват през 2015 и 2016 г. 

Обосновка: 

Основната цел на това подготвително действие е насърчаване на диалога и дебата с европейските 

граждани относно новото наративно послание за Европа чрез обединяване на някои централни 

фигури от културния и творческия сектор, както и други лица, формиращи общественото мнение. 

Бюджетните кредити за поети задължения за това подготвително действие бяха гласувани за първи 

път в бюджета за 2015 г. То следва пилотен проект, за който бяха гласувани бюджетни кредити за 

поети задължения в бюджетите за 2013 и 2014 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 72 
=== CULT/5830 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 15 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 15       500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви           

Общо       500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Медийна грамотност за всички 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основната цел на пилотния проект е да превърне хората в критични медийни граждани, 

ангажирани като поддръжници на идеята за безпристрастие на медиите и способни да 

анализират медийната комуникация и политиката на информационните медии. Той ще бъде 

насочен към подобряване на уменията на гражданите за създаване медийни творби, 

отразяващи техния преживян опит. Ще бъдат организирани конференции, семинари и 

обучителни програми, като специално внимание ще бъде отделено на дейностите, насочени 

към: повишаване на уменията за разграничаване на информацията от пропагандата; 

подобряване на креативността при медийните продукции; изготвяне на програми за 

интеграция на малцинствата; насърчаване на обмена на добри практики между 

заинтересованите страни и държавите; предоставяне на инструменти за постигане на пряка 
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демокрация. Пилотният проект като цяло ще бъде свързан с всички видове медийни средства 

(радио, интернет, телевизия, вестници), използвани чрез всякакви канали и насочени към 

всички възрастови групи от населението. Дава се предимство на нискоквалифицираните лица и 

хората в риск от социална маргинализация. Този пилотен проект ще бъде под формата на 

покана на Европейската комисия за представяне на предложения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Мисията на този пилотен проект ще бъде предоставяне на гражданите на технически, познавателни, 

социални, граждански и творчески умения, подобряване на критичното разбиране за медиите, 

увеличаване на взаимодействието и създаване на медийни творби. Тези умения ще подобрят 

способността на гражданите за критично мислене, предоставяйки им повече когнитивни познания за 

стимулиране на тяхната гражданска ангажираност и по-добрата им информираност относно 

значението на това да се предприемат действия и да се участва в процеса на пряка демокрация. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 73 
=== CULT/5834 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 19 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 19       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Учредяване на годишна награда за европейски поет, като всяка година се 

награждава и почита по един европейски поет, с цел насърчаване на общото европейско 

изкуство, историческо наследство и идентичност  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Чрез тази европейска награда ще се честват европейската литература и общите европейски 

ценности и идентичност, като се предоставя така необходимата възможност за запознаване 

с традициите и художествените форми в различните държави членки, като се стимулира 

диалогът и преводите на други езици и се насърчава общата идентичност и писмеността. 

Общоевропейското честване на нашето литературно наследство се вписва в рамките на по-

широкия граждански ангажимент с голям потенциал за провеждането на образователни 

програми, дискусии, дебати, лекции, разговори, семинари, изложби, предавания, публикации, 

четения на живо и на запис, организирането на онлайн платформи, както и множество други 

възможности за проучване и отбелязване на общите ценности без граници. 



 

 71 

Например, през първата година може да се започне с Шекспир, като 2016 г. бъде отбелязана в 

европейското пространство като 400-та годишнина от смъртта на Шекспир. Чрез наградата 

Шекспир ще бъде честван не като британски, а като истински европейски творец от по-ранна 

европейска епоха, част от общото европейско наследство, което всички ние споделяме. 

Нашето културно наследство, като континент, е едно от най-големите ни предимства. 

Влиянието на европейските литературни творци се разпростира по света: Гьоте, Шилер, 

Данте, Балзак, Сервантес, Стриндберг, да не говорим за Омир, Овидий, Есхил и др.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Литературата е средство за изразяване на отличителни характеристики и специфичност, като 

едновременно с това привлича масите, надхвърляйки националната идентичност. В дългосрочен план 

инициативата за европейска награда има огромен потенциал за популяризиране на творбите на 

бивши и настоящи европейски писатели и допринася в значителна степен за взаимодействието и 

разпространението на европейските изкуства и култура сред европейските граждани. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 74 
=== CULT/5835 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 20       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Субтитриране на европейско културно телевизионно съдържание 

в рамките на Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това подготвително действие ще представлява продължение на пилотния проект, финансиран 

през 2014 и 2015 г. от Европейския парламент, с цел проучване на интереса сред европейските 

зрители във връзка с излъчването на културни програми чрез предоставяне на различни 

субтитрирани версии на избрани телевизионни програми в рамките на Европа.  

Финансираният през 2014 г. пилотен проект понастоящем се разработва от европейския 

културен телевизионен канал „АРТЕ“, който ще предлага 600 часа телевизионна програма на 4 

езика (френски, немски, английски и испански език) от октомври 2015 г.  

Правно основание: 
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Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Подобни проекти следва да бъдат разработвани на повече езици (най-малко френски, немски, 

английски, испански, полски и италиански). Тези шест езика ще позволят да се достигне до 70% от 

европейските граждани на техния майчин език.  

Продължителността е ключов фактор за успеха на този експеримент, при който ще се проучват и 

използват комуникационни и маркетингови цифрови инструменти за период от няколко години. Това 

действие ще увеличи числеността на зрителите както в Европа, така и извън нея, ще допринесе за 

изграждане на ново европейско културно послание и за развитие на нови бизнес модели за 

европейските медийни организации. Резултатите ще бъдат споделени със заинтересованите страни от 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 75 
=== CULT/5838 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 23       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — От съхраняване на паметта до реално почитане на паметта на жертвите 

— Защита на еврейските гробища в Европа  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

До Втората световна война в Централна и Източна Европа са живели над 7 милиона евреи. 

Архивите сочат наличието на хиляди градове и села с еврейско население, което се доказва от 

създадените и използвани отделни гробища, притежавани от еврейските общности. 

Осемдесет години по-късно няма и следа от много от тези гробища, те са обрасли с 

растителност и не са защитени поради унищожаването на еврейските общности при 

Холокоста. При някои гробища надгробните плочи са махнати, за да се построят пътища или 

пък са изкопани, изоставени или застроени. Други гробища са умишлено скрити от погледите, 

дори една политическа система ги отрича, като отказва да признае, че нацисткият геноцид е 

преследвал по-специално евреите. Еврейските селища са съществували в Централна и Източна 

Европа в продължение на векове, а историческите свидетелства и доказателства за това са 

изтрити от паметта. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 
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Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

След приключване на Втората световна война много еврейски общности трябваше да чакат 40 

години до отварянето и предоставянето на достъп до голяма част от този исторически архив. 

Благодарение на работата на историци, генеалози и различни организации сглобяването на тази част 

от историята беше възобновено и в крайна сметка това позволи съпоставянето на данни, описващи 

големината, географското местоположение и състоянието на тези обекти. Те имат религиозно и 

историческо значение за еврейските общности, като свидетелстват за това, че във всички тези 

градове и села са живели евреи, които са били неизменна част от местното общество и култура.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 93 
=== CULT/5862 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 21 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 21       500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви           

Общо       500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

 Подготвително действие — Европа за фестивалите, фестивалите за Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ понастоящем се 

изпълнява от Европейската асоциация на фестивалите, заедно с 24 децентрализирани 

партньорски организации от цяла Европа и в тясно сътрудничество с ГД „Образование и 

култура“. Чрез подготвителното действие „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ 

се очаква да: 

— се създаде механизъм за изграждане на търговска марка и платформа за обмен на 

информация във връзка с фестивалите, с цел използване на техния потенциал за принос към 

различните политики на ЕС, включително, например, сферите на иновациите, социалното 

приобщаване, образованието и междукултурния диалог. Реализираните дейности ще 

допринесат стратегията „Европа 2020“ да използва положителното въздействие на културния 

и творческия сектор върху редица други области като туризма, регионалното развитие и др.  

— се популяризират важни и уникални европейски ценности, като им се гарантира видимост и 

надеждност чрез добър търговски маркетинг и комуникационна стратегия, които могат да 

осигурят платформа, достигаща до голям брой граждани в цяла Европа. 

От настоящия му успех може да се предположи, че едно подготвително действие ще 

продължи да мултиплицира енергията от организираните фестивали, като допринася за 

насърчаването на интелигентна, приобщаваща и устойчива Европа. 



 

 74 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предложеното подготвително действие ще позволи чрез проекта „Европа за фестивалите, 

фестивалите за Европа“ платформата да достигне до повече фестивали, като се осигури време за 

изграждане на търговската марка и развитие на партньорства във всички 28 държави членки и извън 

тях. Чрез предоставяне на финансиране за продължаване на програмата за изграждане на търговска 

марка, от вече установената търговска марка и възможностите на платформата ще могат да се 

възползват по-голям брой фестивали. Тя също така ще позволи реализацията на нов набор от 

информационни дейности въз основа на съдържанието, събрано в хода на първото издание, което ще 

допринесе за по-нататъшно професионализиране на сектора. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4122 
=== BUDG/4122 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Развитие на използването на нови технологии и на цифрови инструменти в 

областта на образованието 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се определят различните и най-добрите европейски 

модели/най-добри практики по отношение на използването на нови технологии и на цифровите 

инструменти в областта на образованието. Проектът има за цел да повиши осведомеността и 

да разшири знанията в основни целеви групи относно предимствата на цифровото образование 

и на механизмите, които ще дадат възможност за развитието и въвеждането на европейски 

образователни инструменти, основани на нови технологии. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Пилотният проект ще даде възможност за определяне на добрите практики, ще създаде условия за 

обмен между специалистите в областта на цифровото образование и ще допринесе за създаването и 

подобряването на дейностите, които могат да увеличат използването на нови технологии в 

образованието. 

След консултации с държавите членки и със заинтересованите страни в областта на образованието и 

на образователните политики ще бъдат определени специфичните дейности, осъществявани в 

рамките на този пилотен проект. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4223 
=== BUDG/4223 === 

Внесено от Charles Goerens 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — „От запазване на паметта до място за възпоменание“ Защита на 

еврейските гробища в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект предвижда: 

- превръщане в мемориали, очертаване, ограждане и опазване на определен брой еврейски 

гробища в три държави — членки на ЕС, и две съседни на Съюза държави; 

- полагане на началото на процес на осигуряване на физическото опазване на всички еврейски 

гробища, особено там, където еврейски общности са били ликвидирани по време на Холокоста; 

- определяне на средствата, ограниченията, разходите и основните практически модели за 

осигуряване на прототип и пътна карта за един устойчив, практичен и ефикасен дългосрочен 

проект, чиято основна цел е защита и опазване на всички еврейски гробища в Европа; 

- използване на местни проекти за насърчаване на признаването на историческото, 

културното, етническото и религиозното многообразие на Европа чрез подкрепа на 

образователни проекти за толерантност, антирасизъм и културно наследство, като 

местното еврейско гробище се използва като фокусна точка.  

Преамбюл 

До Втората световна война в Централна и Източна Европа е имало над седем милиона евреи. 

Векове наред в малките и големите градове и в селата на тези държави е имало евреи. Тогава е 

имало евреи в почти всички населени места и пълната урбанизация на днешното еврейско 

население на Европа все още не е било абсолютна норма. Архивите сочат наличието на хиляди 

градове и села с еврейско население, което се доказва от създадените и използвани отделни 

гробищни парцели, притежавани от еврейски общности. 
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Осемдесет години по-късно от много от тези гробища няма и следа, те са обрасли с 

растителност и не са защитени поради унищожаването на еврейските общности по време на 

Холокоста. На някои гробища надгробните плочи или са махнати, за да се построят пътища 

или са изкопани, изоставени или застроени. Други гробища са умишлено скрити от погледите, 

дори отречени от една политическа система, която отказва да признае специфичната 

антиеврейска насоченост на нацисткия геноцид. В Централна и Източна Европа е имало 

еврейски заселници в продължение на векове, а историческите свидетелства и доказателства 

за това са заличени от паметта. 

След края на Втората световна война много еврейски общности трябваше да чакат още 40 

години преди достъпът до голяма част от тези исторически архиви да бъде отново 

възстановен. Благодарение на работата на историци, генеолози, загрижени лица и различни 

организации сглобяването на тази част от историята е възобновено и в крайна сметка това 

позволи съпоставянето на данни, описващи големината, географското местоположение и 

физическото състоянието на тези обекти.  

Всички тези места разбира се имат религиозно и историческо значение за еврейските 

общности, но не по-малко важно е това, че те също така свидетелстват, че във всички тези 

градове и села са живели евреи, че те са били неразделна част от всекидневния живот и 

култура и че не са изчезнали от лицето на земята в резултат на някакво свръхестествено 

явление. Те също така показват по много ярък начин до къде могат да доведат расизма, 

антисемитизма и нетолерантността. 

През последните години тази тема беше доразвита от фондация „Ло тишках“ с нейната 

глобална онлайн база данни и физически проучвания на някои от тези места. Най-накрая 

притежаваме фактите, които ще ни позволят да се захванем с огромната задача да запазим и 

защитим физическите паметници на еврейското присъствие в Европа и неоспоримия факт на 

Холокоста. 

Когато оцелелите си отиват от този свят паметта се превръща в история, от която трябва 

да бъдат извлечени поуки, а физическите следи трябва да бъдат запазени.  

Пилотният проект ще започне с физическо опазване на еврейските гробища в Европа, особено 

там, където еврейските общности са били заличени по време на Холокоста. Освен това, той 

ще определи средствата, ограниченията, разходите и основните практически модели с цел 

осигуряване на прототип на устойчив, практичен и ефикасен дългосрочен проект, чиято 

основна цел е запазването на еврейските гробища в Европа.  

Моментът е подходящ за започване на този проект. От края на Втората световна война са 

минали 70 години — продължителността на живота на съвременниците на събитията, на 

живата памет за тях. Миналата година, когато Европа отбеляза стогодишнината от 

Първата световна война, тя потърси физически следи, които да напомнят за нея, и ги намери в 

запазените стотици редове гробове на загиналите във Фландрия. Те осъществиха уникална 

връзка между миналото и настоящето. Ние също търсим подобни незаличими свидетелства 

на събития от още по-новата ни история. Това е целта на проекта.  

Общи и конкретни цели 

1. Установяване, демаркиране, реновиране, ограждане и превръщането в мемориали на 

определен брой еврейски гробища в Централна и Източна Европа, което представлява пилотен 

проект за 2016 г. 

2. Изграждане на инфраструктура под формата на персонал, администрация, ресурси, 

суровини, работна ръка, и др. за дългосрочния проект. 

3. Определяне на ясен набор от критерии за идентифициране на бъдещи обекти, основани на 

горните прототипи, по отношение на разходите, сътрудничеството с партньори, 

комуникационната стратегия и използването на ресурси. 
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4. Очертаване и планиране на пътна карта за опазването и защитата на всички еврейски 

гробища в Европа. 

Определяне на географския район на проекта 

- Общият район на проекта се определя като територията включваща 47-те държави — 

членки на Съвета на Европа, и Беларус. 

- Районът на заявена отговорност на проекта е територията във физическите географски 

граници на континента Европа. 

- Районът на практическа дейност се определя в най-широк смисъл като Централна, Източна 

и Югоизточна Европа, територия, която на запад обхваща Чешката република, Унгария, 

Литва и Полша, а на изток стига до най-източната пределна точка на историческия район на 

заселване на евреите; и следователно включва Литва, Латвия и Естония, Беларус и 

Калининград на Руската федерация, Чешката република и Словакия, Унгария и Полша, всички 

държави на територията на бивша Югославия; Румъния, Молдова, България, Албания и Гърция 

и цялата територия на Украйна на запад от Днепър. 

Бележка: Обединеното кралство, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

скандинавските страни, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Италия, Испания и Португалия не 

са включени в краткосрочния и средносрочния етап на проекта, но на тях могат да бъдат 

търсени обекти при приключване във всички други области. 

- През 2016 г. пилотният проект ще обхване територия, която ще включва гробища в най-

малко три от следните държави — членки на ЕС: Чешката република, Полша, Унгария, 

Словакия, Гърция, Хърватия, Румъния, България и Литва. 

Критерии за избор на обекти на пилотния проект 

- възможност за изпълнение на проекта в рамките на определените срокове; 

- наличие на поне няколко разпознаваеми надгробни плочи; 

- липса на проблеми, свързани с граници на имоти, собственост или религиозни ограничения; 

- възможност за построяване на ограда; 

 датиране от преди Холокоста 

- местонахождение в градове/села в които понастоящем няма значима еврейска общност. 

Етапи на проекта: 

1. ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — януари —- април 2016 г. 

- мобилизиране на логистична и политическа подкрепа от местни еврейски общности;- 

проверка на поземлените регистри, историческите архиви, право на собственост собственост; 

- осъществяване на контакт с представителствата и посолствата на ЕС, местни политици, 

посещения на служители на място; 

- идентифициране на потенциални обекти; Определяне на обекти за проучване; 

- набиране на персонал. Установяване на потенциални партньорски организации; 

- вътрешни проучвания за „базова оценка“; 

- експертни становища на равини. 

2. ПОДГОТОВКА — март 2016 г. — 30 юни 2016 г. 

- Общ и финансов анализ на резултатите от проучванията 

- Събиране на местни оферти 
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- Решение относно обектите, които ще бъдат избрани за реставрация и защита 

- Бюджетиране на отделните проекти 

- Определяне на работните екипи и доставчиците 

- Подписване на договори с местните посредници 

- Определяне на графиците за реставрационните дейности 

- Определяне на евентуални дати на церемониите по откриване на завършените обекти. 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ — май —- ноември 2016 г. 

Изпълнението на проекта ще включва някои или всички от следните дейности: 

- Построяване на каменна ограда по целия периметър 

- Заключваща се порта към гробището 

- Разчистване/почистване на обекта 

- Поставяне на идентификационен маркиращ знак или табела 

- Улесняване на достъпа до гробището 

- Осигуряване на бъдеща месечна/сезонна поддръжка 

Ще бъде разработена система за стандартно актуализиране на информацията за проекта с 

цел осъществяване на редовен надзор над обектите, съчетана с посещения на място по време 

на реставрационния процес. 

Отчитане 

Пълни оперативни и финансови отчети ще бъдат представяни в срок от 30 дни от датата на 

приключване на всеки етап. 

Отчет 1: до 30 април 2016 г. 

Отчет 2: до 30 юни 2016 г. 

Отчет 3: до 30 ноември 2016 г. 

Окончателният доклад ще бъде придружен от независим одит. 

Персонал 

Администрация и управление на проекта 

Предвидени са следните длъжности в процеса на изпълнение на пилотния проект: 

1. Директор на проекта (на пълно работно време) 

Основни отговорности: 

- общата политика и всекидневното управление на проекта; 

- финансово управление и управление на проекти; 

 набиране и управление на персонала 

- отчитане и представяне пред потенциални финансиращи органи, националните 

правителства и НПО посредством международен управителен комитет, съставен от видни 

личности; 

- връзки с партньорски организации; 

- преговори с изпълнители и местни доставчици; 

- връзки с медиите. 
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2. Финансов контрольор (на пълно работно време) 

Основни отговорности: 

- подготовка на бюджетите след консултации с директора на проекта; 

- финансово отчитане;  

- осъществяване на плащанията; 

- микрофинансово управление;  

- организация на одита/одитите на финансите и управлението.  

3. Координатор на проекта (на пълно работно време) 

Основни отговорности:  

- ссъществяване на координация между екипа на проекта, местните партньори, 

проучвателните екипи, учените, представителите на органите на местната власти и 

еврейските общности; 

- координиране на проучванията и управление на резултатите от проучванията; 

- събиране на отделните отчети по проектите; 

- координиране на работните екипи и графиците; 

- управление на уебсайта; 

- организиране на срещи и заседания. 

4. Петима координатори по страни (на непълно работно време) 

Основни отговорности: 

- осъществяване на координиране и връзка с местните изпълнители; 

- връзки с местните органи; 

- подготовка на посещенията на персонала. 

Допълнителен персонал по проекта 

строителни инженери: местни и при необходимост; 

преводачи и шофьори: местни и според езика и при необходимост; 

равини за експертни оценки — по едно посещение на обект на началния етап и присъствие на 

обекта, когато е необходимо по време на реставрационните дейности. 

правен екип: по един адвокат за всяка страна, който ще бъде наеман за всеки отделен случай, 

както и когато е необходимо. 

Реставрационни разходи 

Разходите за реставрационни дейности в гробищата зависят от фактори като размер, 

състояние, географско положение, количество работа, сезонните вариации и цени на местните 

суровини и труд. 

Въз основа на опита, придобит в тази област, и предложените области на дейност, очакваме 

средните разходи да бъдат в размер от 30 000 евро (напр. в Литва, Румъния) до 70 000 евро на 

обект (напр. в Чешката република, Полша) на реставрационен проект. 

Целта на проекта е да се използват поне 75% от общия размер на финансиране за преките 

реставрационни работи в областта, например материали и работна ръка. 

Планиране и проучвания и устойчивост 
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По време на реставрационната дейност по пилотния проект и следвайки стандартизираните 

системи, използвани при избора на обекти и бюджетирането, екипът ще състави подробен 

списък на предложените бъдещи обекти по проекта по държави в рамките на „района на 

практическа дейност“, описан по-горе. Това ще послужи за основа при дългосрочно планиране с 

цел очертаване на ясна пътна карта за устойчив, практичен и ефикасен дългосрочен проект, 

чиято основна цел е защита и опазване на всички еврейски гробища в Европа. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предложените мерки по отношение на защитата и опазването на гробища са спешни и трябва да 

бъдат разрешени от ЕС, особено в контекста на повсеместните напоследък прояви на антисемитизъм. 

В преамбюла на ДЕС страните посочват, че Съюзът черпи вдъхновение „от културното, 

религиозното и хуманистичното наследство на Европа“, напомнят, че е необходимо „да се създаде 

стабилна основа за изграждането на бъдеща Европа“ и изразяват желание „да задълбочат 

солидарността между своите народи, при зачитане на тяхната история, култура и традиции“. С този 

ПП се цели точно това и се предприемат съответните действия. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4304 
=== BUDG/4304 === 

Внесено от Milan Zver 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       150 000 150 000 150 000 150 000 

Резерви           

Общо       150 000 150 000 150 000 150 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Съхраняване на уникални езикови и културни общности от Европейския 

съюз (традиционна немскоговорящата общност кочевари/готшери в словенския регион Кочеве) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

През 14-ти век голяма германска общност се установява в словенския регион Кочеве, който 

преди това е бил почти безлюден. Германците от региона са известни като кочевари (на 

словенски език) или готшери (на немски език). Така те се превръщат в немскоговорящ остров в 

района, населен със словенци. Те са имали свои училища и културни институции и са развили 

собствен немски диалект. До края на 19-ти век общността на готшерите е наброявала почти 

30 хиляди души.  

След Първата световна война много готшери емигрират в САЩ и други части на света поради 

често враждебното отношение на управляващите. Но повечето от тях остават и успяват да 
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запазят своята уникална идентичност въпреки премахването на чисто немските училища. По 

време на Втората световна война на готшерите е заповядано да напуснат домовете си и да се 

преселят в други региони. След края на войната новите управляващи разглеждат останалите 

етнически германци като потенциални врагове. Мнозина са депортирани и се установяват в 

Германия или САЩ; някои биват хвърлени в затвора или дори убивани. Тези, които остават 

живи, са карани да се срамуват от своето наследство.  

Районите, обитавани от готшерите, биват опустошени. Повечето празни села биват 

умишлено изоставяни или разрушавани. Голяма част от територията става военна зона, 

където цивилното население не е допускано. Днес почти не могат да се видят останки от 

някогашните процъфтяващи готшерски общности. Сега 90% от региона е покрит с гори, в 

сравнение с по-малко от половин век преди това.  

През последните 20 години една културна организация — сдружението „Петер Кьослер“ се бори 

за възраждане на диалекта и културата на кочеварите/готшерите, заедно с няколко потомци 

на прокудени германци, завърнали се в домовете на своите предци. Те постигат известно 

признание от страна на словенската общност и увеличават информираността относно 

тяхното наследство сред местните жители на бившия езиков остров.  

От 1999 г. те организират срещи на кочевари/готшери от цял свят в Словения, Канада и 

Съединените щати. Те създават информационни табла в Словения и реставрират църкви, 

параклиси и гробища. Те организират концерти и турнета на готшерски диалект. Между 2011 

г. и 2014 г. те организират успешна програма „Преподаване на немски език и готшерски 

диалект“ в словенски основни училища за 180 ученици. Тъй като някои от техните проекти 

изискват допълнителни финансови средства, понастоящем те са изправени пред големи 

предизвикателства.  

С този пилотен проект се очаква сдружението „Петер Кьослер“ да: 

 продължи дейността си за запазване на културното и езиково наследство на 

кочеварите/готшерите; 

 послужи като пример за други случаи на запазване на изчезващи уникални езикови и културни 

общности в Европейския съюз;  

 насърчи някои основни европейски ценности — зачитане на културното и езиково 

многообразие, междукултурно сътрудничество, езиково многообразие, опазване на културното 

и езиково наследство; 

 осигури на кочеварите/готшерите платформа, допринасяща за различните политики на ЕС, 

включително междукултурен диалог, образование, иновации и социално приобщаване;  

 допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез подобряване развитието на 

културния сектор, регионално развитие, насърчаване на интелигентна и приобщаваща Европа; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект цели съхраняване на езиковото многообразие и културното наследство на 

Европа. Някои уникални общности в ЕС са застрашени от изчезване. Този пилотен проект ще 

предостави платформа на организациите, занимаващи се с възраждането на тези общности, като по 

този начин ще допринесе за прилагането на различните политики на ЕС — междукултурен диалог, 
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образование, социално приобщаване и т.н. Примерна организация за това е сдружението „Петер 

Кьослер“, което се стреми да съживи културата на германска общност (кочевари/готшери), която се е 

установила в Словения през 14-ти век и е имала училища, културни институции и собствен диалект. 

По-късно районът е бил опустошен.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4519 
=== BUDG/4519 === 

Внесено от Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 12       800 000 400 000 800 000 400 000 

Резерви           

Общо       800 000 400 000 800 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Култура и благосъстояние: измерване на въздействието на културата 

върху социалния и човешкия капитал 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът цели проучване на нови начини за измерване на влиянието на културата върху 

личното и колективното благосъстояние чрез определяне на културни, социални и здравни 

показатели, свързани с въздействието на културата върху социалния и човешкия капитал, 

личностното развитие, социалното сближаване, социалната икономика и т.н., с цел 

разширяване на разбирането за социалните ползи от културата отвъд съществуващите тесни 

параметри.  

Концепцията за проекта е да се събере екип от изследователи, включващ статистици, 

специалисти, представители на гражданското общество, дейци на изкуството, учени, 

потребители, общности и други заинтересовани страни — от разнообразни области и 

различни организации — които заедно да разработят иновативни начини за измерване на 

стабилното развитие на обществата отвъд БВП и икономическите резултати, включително 

влиянието на културата върху човешкия и социалния капитал, за да се докаже, че културата е 

решаващ фактор за устойчивото развитие. 

Проектът представлява добра възможност за поставяне на културата в центъра на 

обществения дебат за това дали обществото трябва да отчита своите нематериални активи, 

като например благополучие, гражданска гордост, колективно доверие и др. Това предполага 

проучване на многостранното въздействие на културата върху други сектори и обществото 

като цяло и следователно ще изисква интердисциплинарен подход с широк кръг от експерти, а 

не само експерти от областта на самата култура. Уникалността на проекта се състои в 

прилагането на точни изследователски методи, които обикновено не се асоциират с 

изследвания в областта на културата. 

С възможностите идват и предизвикателствата — мислене и работа извън обичайните тесни 

ограничения на секторните изследователски модели. Проектът ще се занимае с трудни 

въпроси и неизвестни като: Какво представлява благополучието? Какво насърчава или пречи на 

развитието на социалния капитал? Как факторите от културен порядък влияят върху това и 

как можем да измерим тези фактори? Това са въпросите, с които пилотният проект ще се 
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занимае, използвайки нова изследователска методология, която обикновено не се асоциира с 

традиционните изследователски методи в областта на културата и следователно изисква 

приноса на нови лица. 

Проектът ще надгражда върху минали и текущи инициативи, като например: 

— инициативата на Европейската комисия „Отвъд БВП“; 

— Инициатива и индекс за по-добър живот на ОИСР; 

— комисията „Стиглиц-Сен-Фитуси“ за измерване на икономическите резултати и социалния 

напредък. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Културата играе важна роля за изграждането и укрепването на основата за социално сближаване, 

мира, благоденствието и устойчивите модели на развитие — всичко това е предпоставка за 

изграждане на здраво общество и процъфтяваща икономика. Това предполага един напълно нов 

подход към устойчивия растеж и развитие, както и нови начини за измерване на нашето 

благосъстояние, отвъд икономическите резултати. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4577 
=== BUDG/4577 === 

Внесено от Bogdan Brunon Wenta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Субтитриране на европейско културно телевизионно съдържание 

в рамките на Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това подготвително действие ще представлява продължение на пилотния проект, финансиран 

през 2014 и 2015 г. от Европейския парламент, с цел проучване на интереса сред европейските 

зрители във връзка с излъчването на културни програми чрез предоставяне на различни 

субтитрирани версии на избрани телевизионни програми в рамките на Европа.  

Финансираният през 2014 г. пилотен проект понастоящем се разработва от европейския 

културен телевизионен канал „АРТЕ“, който ще предлага 600 часа телевизионна програма на 4 
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езика (френски, немски, английски и испански език) от октомври 2015 г. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Подобни проекти следва да бъдат разработвани на повече езици (най-малко френски, немски, 

английски, испански, полски и италиански). Тези шест езика ще позволят да се достигне до 70% от 

европейските граждани на техния майчин език.  

Продължителността е ключов фактор за успеха на този експеримент, при който ще се проучват и 

използват комуникационни и маркетингови цифрови инструменти за период от няколко години. Това 

действие ще увеличи числеността на зрителите както в Европа, така и извън нея, ще допринесе за 

изграждане на ново европейско културно послание и за развитие на нови бизнес модели за 

европейските медийни организации. Резултатите ще бъдат споделени със заинтересованите страни от 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 770 
=== EFDD/8268 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Цифровизация на европейското филмово наследство 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект е насочен към цифровизация на европейското филмово наследство, което 

е застрашено от окончателно изгубване за бъдещите поколения. Той цели увеличаване на 

настоящия процент на цифровизирани филми чрез публикуване на покана на Комисията за 

представяне на предложения, чиято конкретна цел за съхраняване на европейското филмово 

наследство ще бъде преследвана, като на транснационално равнище бъде осигурена подкрепа за 

консорциум от заинтересовани страни, включително МСП от сектора на културата и 

творчеството и млади специалисти. Освен това се очаква тази дейност да накара държавите 

членки да включат напълно филмовото наследство в своите национални стратегии за 

цифровизация и архивни политики, като се повиши осведомеността за важността от 

приемането на координиран подход за усъвършенстване на технологиите за сканиране на 

архивни филми, подобряване на техниките за съхраняване на филми, модернизиране на 

структурите и изпълнение на международните стандарти в областта на цифровото 
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съхранение. В своя доклад от 7 декември 2012 г. „относно предизвикателствата за 

европейското филмово наследство от аналоговата и цифровата епоха“ Комисията вече посочи, 

че само 1,5% от европейското филмово наследство е цифровизирано.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Независимо от многократно изразяваните опасения на Европейската комисия за окончателно 

изгубване на все още нецифровизираното или цифровизирано в зората на цифровата епоха 

европейско филмово наследство, което понастоящем се сблъсква с проблеми във връзка с 

форматирането и оперативната съвместимост, за момента процентът на посоченото в гореспоменатия 

доклад на Комисията от 2012 г. цифровизирано европейско филмово наследство си остава 

непроменен — 1,5%. Повечето институции за европейско филмово наследство не цифровизират 

материалите, с които разполагат, или все още не могат да съхраняват филми в цифров формат поради 

липсата на умения и компетентции, технологии и финансиране. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1109 
=== S&D//7009 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

15 04 77 12       800 000 400 000 800 000 400 000 

Резерви           

Общо       800 000 400 000 800 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Култура и благосъстояние: измерване на въздействието на културата 

върху социалния и човешкия капитал 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът цели проучване на нови начини за измерване на влиянието на културата върху 

личното и колективното благосъстояние чрез определяне на културни, социални и здравни 

показатели, свързани с въздействието на културата върху социалния и човешкия капитал, 

личностното развитие, социалното сближаване, социалната икономика и т.н., с цел 

разширяване на разбирането за социалните ползи от културата отвъд съществуващите тесни 

параметри.  

Концепцията на проекта е да се събере екип от изследователи, включително статистици, 

специалисти, представители на гражданското общество, дейци на изкуството, учени, 

потребители, общности и други заинтересовани страни — от разнообразни области и 

различни организации — които да работят заедно, за да разработят иновативни начини за 
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измерване на здравословното развитие на обществата отвъд БВП и икономическите 

резултати, включително влиянието на културата върху човешкия и социалния капитал, за да 

се докаже, че културата е решаващ фактор за устойчивото развитие. 

Това представлява добра възможност за поставяне на културата в центъра на обществения 

дебат за това, че обществото трябва да отчита своите нематериални активи, като например 

благополучие, гражданска гордост, колективно доверие и др. Това би означавало проучване на 

многостранното въздействие на културата върху други сектори и обществото като цяло и 

следователно ще изисква интердисциплинарен подход с широк кръг от експерти, а не само 

експерти от областта на самата култура. Това, което прави предложения проект уникален, е 

прилагането на точни изследователски методи, които обикновено не се асоциират с 

изследвания в областта на културата. 

С възможностите идват и предизвикателствата — мислене и работа извън обичайните тесни 

ограничения на секторните изследователски модели. Проектът ще се занимае с трудни 

въпроси и неизвестни като: Какво представлява благополучието? Какво насърчава или пречи на 

развитието на социалния капитал? Как факторите от културен порядък влияят върху това и 

как можем да измерим тези фактори? Това са въпросите, с които пилотният проект ще се 

занимае, използвайки нова изследователска методология, която обикновено не се асоциира с 

традиционните изследователски методи в областта на културата и следователно изисква 

приноса на нови лица. 

Проектът ще надгражда върху минали и текущи инициативи, като например: 

— инициативата на Европейската комисия „Отвъд БВП“; 

— Инициатива и индекс за по-добър живот на ОИСР; 

— комисията „Стиглиц-Сен-Фитуси“ за измерване на икономическите резултати и социалния 

напредък; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Културата играе важна роля за изграждане и утвърждаване на основата за социално сближаване, мир, 

благоденствие и устойчиви модели на развитие — всичко това е предпоставка за изграждане на 

здраво общество и процъфтяваща икономика. Това предполага един напълно нов подход към 

устойчивия растеж и развитие, както и нови начини за измерване на нашето благосъстояние, отвъд 

икономическите резултати. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1110 
=== S&D//7010 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 12 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 12       500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви           

Общо       500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европа за фестивалите, фестивалите за Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ понастоящем се 

изпълнява от Европейската асоциация на фестивалите, заедно с 24 децентрализирани 

партньорски организации от цяла Европа и в тясно сътрудничество с ГД „Образование и 

култура“. С този пилотен проект „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ се очаква 

да: 

— създаде механизъм за изграждане на търговска марка и платформа за обмен на информация 

във връзка с фестивалите, с цел използване на техния потенциал за принос към различните 

политики на ЕС, включително, например, сферите на иновациите, социалното приобщаване, 

образованието и междукултурния диалог. Реализираните дейности допринасят за това, 

стратегията „Европа 2020“ да използва положителното въздействие на културния и 

творческия сектор върху редица други области като туризма, регионалното развитие и др.  

— популяризира важни и уникални европейски ценности, като им гарантира видимост и 

надеждност чрез добър търговски маркетинг и комуникационна стратегия, които могат да 

осигурят платформа, достигаща до голям брой граждани в цяла Европа. 

От настоящия успех на този пилотен проект можем да предположим, че той ще продължи да 

мултиплицира енергията от организираните фестивали, като допринася за насърчаването на 

интелигентна, приобщаваща и устойчива Европа. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предложеното подготвително действие ще позволи на „Европа за фестивалите, фестивалите за 

Европа“ да увеличи достъпа на платформата до повече фестивали, като се осигури време за 

изграждане на търговската марка и развитие на партньорства във всички 28 държави членки и извън 

тях. Чрез предоставяне на финансиране за продължаване на програмата за изграждане на търговска 

марка, от вече установената търговска марка и възможностите на платформата ще могат да се 

възползват по-голям брой фестивали. Тя също така ще позволи реализацията на нов набор от 

информационни дейности въз основа на съдържанието, събрано в хода на първото издание, което ще 

допринесе за по-нататъшно професионализиране на сектора. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4325 
=== BUDG/4325 === 

Внесено от Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
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Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Комуникация“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000 

Резерви           

Общо 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000 

Обосновка: 

Комуникационните услуги са значително намалени, тъй като изискват увеличаване на бюджетните 

кредити в тази област с цел подходящо предоставяне на услуги. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 665 
=== EFDD/7901 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Комуникация“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000 

Резерви           

Общо 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1070 
=== GUE//7310 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 16 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Комуникация“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000 

Резерви           

Общо 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000 
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Обосновка: 

Като се имат предвид съкращенията, които бяха предприети в съответните служби през последните 

години, финансирането трябва да бъде увеличено, за да могат те да изпълняват пълноценно 

функциите си. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 89 
=== CULT/5858 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 02 01 — Външен персонал — централа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 01 02 01 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570 

Резерви           

Общо 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 666 
=== EFDD/7902 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 02 03 — Външен персонал — представителства на Комисията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 01 02 03 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000 

Резерви           

Общо 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 667 
=== EFDD/7903 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 03 03 — Сгради и свързани с тях разходи — представителства на Комисията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 01 03 03 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000 

Резерви           

Общо 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 82 
=== CULT/5851 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 01 04 02 — Разходи в подкрепа на дейности в областта на комуникацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 01 04 02 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000 

Резерви           

Общо 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1 
=== AFCO/6550 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 02 — Информация за медийните и аудио-визуалните продукции 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480   5 763 360 5 460 480 

Резерви           

Общо 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480   5 763 360 5 460 480 

Забележки: 

След параграф: 

Предишни позиции 16 03 01 02 и 16 03 01 01 (частично) 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие финансиранетоза финансиране на обща 

информация за гражданите относно дейности, свързани със Съюза, с цел да се повиши 

видимостта на работата на институциите на Съюза, взетите решения и етапите в 

изграждането на Европа, с основен акцент върхугражданите, разпространявана предимно чрез 

медиите. Инструментите, разработени за по-добро разбиране и отразяване на актуални въпроси, 

обхващат основно: 
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Обосновка: 

Необходим е съгласуван и цялостен подход за общуване с гражданите на тема Европа и медиите 

играят важна роля в този процес. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 83 
=== CULT/5852 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 02 — Информация за медийните и аудио-визуалните продукции 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000 

Резерви           

Общо 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 77 
=== CULT/5844 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 04 — Комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и 

дейности по партньорство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 04 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800  14 745 000 13 154 000 

Резерви           

Общо 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800  14 745 000 13 154 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 84 
=== CULT/5853 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 03 — Онлайн и писмени инструменти за информация и комуникация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 02 03 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000 

Резерви           

Общо 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4109 
=== BUDG/4109 === 

Внесено от Clare Moody, Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 04 — Общ доклад и други публикации 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 03 02 04 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000   2 160 000 2 160 000 

Резерви           

Общо 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000   2 160 000 2 160 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Разходите по издаването включват, освен друго, подготовка .......... формати, които са достъпни за 

гражданите с увреждания. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по издаване, независимо от вида на 

носителя, на публикации по актуални въпроси, свързани с дейностите на Комисията и с работата на 

Съюза, както и на публикациите, предвидени в Договорите, и наДоговорите и други 

институционални или референтни публикации, като общия доклад. Публикациите могат да бъдат 

насочени към специфични групи, като например преподавателите, младежта, лицата, формиращи 

общественото мнение, предприятията и широката публика. Припомня на Комисията 

необходимостта да се използват комуникациите за постигане на напредък по основни цели, 

като този бюджетен ред следва да включва предоставянето на допълнителни насоки за 

предприятията във връзка с прилагането на ръководните принципи на ООН относно 

стопанската дейност и правата на човека и Директивата относно оповестяването на 

нефинансова информация за стимулирането на отговорно поведение на предприятията. 

Обосновка: 

Корпоративната социална отговорност е приоритет за Комисията. С влизането в сила на Директивата 

относно оповестяването на нефинансова информация е целесъобразно Комисията да изготви насоки 

за прилагането, които да предостави на вниманието на засегнатите предприятия в целия ЕС, така че 

да се обезпечи пълноценно, последователно и ефективно прилагане. Допълнителни насоки относно 

прилагането на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека ще 

подпомогнат допълнително стимулирането на отговорно поведение на предприятията в дългосрочен 

план.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 85 
=== CULT/5854 === 
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Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 05 — Анализ на общественото мнение 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 02 05 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000 

Резерви           

Общо 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 3040 
=== BUDG/3040 === 

Внесено от José Manuel Fernandes, докладчик, Gérard Deprez, докладчик 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 16 03 04 — Дом на европейската история 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 03 04 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000   800 000 800 000 

Резерви           

Общо 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000   800 000 800 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Както е определено в споразумението за нивото на обслужване между Европейския парламент 

и Комисията, този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за изложби, 

организирани от Дома на европейската историяТози бюджетен кредит е предназначен за 

вноските за оперативните разходи на проекта „Дом на европейската история“, което ще допринесе 

за увеличаване на знанията, възбуждане нас който ще се задълбочат познанията, ще се възбуди 

любопитството и създаване наще се създадат възможности за отразяванеопознаване на 

европейската история с помощта на модерен изложбен и документален център. 

Обосновка: 

Изменение на докладчика 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 90 
=== CULT/5859 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 77 05 — Подготвително действие — „Да свържем Европа онлайн“ 
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цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 77 05 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Да свържем Европа онлайн следва да интегрира част .......... рамките на пилотния проект Да свържем 

Европа онлайн. 

Добавя се следният текст: 

Подготвителното действие „Да свържем Европа онлайн“, изпълнявано съвместно от ЕП и ЕК, 

отговаря на необходимостта от адаптиране на комуникационните политики на европейските 

институции към реалността на интернет и социалните медии То е насочено към подобряване 

на начина, по който европейските институции комуникират с гражданите в социалните 

медии, чрез засилване на присъствието в интернет на информационните бюра на ЕП и 

представителствата на ЕК в държавите членки, което прави комуникацията им по-

интерактивна, целенасочена и адаптирана към местните проблеми, както и към 

особеностите на социалните медии в отделните страни. Действието цели преодоляване на 

различията в комуникацията на отделните институции в социалните мрежи на местните 

езици. Чрез това действие институциите 

търсят насоки за устойчиво подобряване на тяхната комуникационна стратегия в социалните 

медии по отношение на качеството, както и на ефективността на разходите. Бюджетните 

кредити, предвидени за това подготвително действие през 2015 г., ще бъдат използвани за 

предоставяне на информационните бюра и представителствата на експертен опит във връзка 

със социалните медии, както и на стратегическа и техническа подкрепа чрез възлагането на 

обществена поръчка. Решението на Комисията относно финансирането се очаква да бъде 

прието до края на април 2015 г. Конкретните договори въз основа на текущи рамкови договори 

или процедури за представяне на офертите ще бъдат сключени през второто тримесечие на 

2015 г., с оглед на тяхното изпълнение през 2015 и 2016 г. 

Обосновка: 

Този проект се реализира успешно от 2013 г. до днес: мениджъри на социални медии бяха изпратени 

в 17 държави членки, за да обучават местни служители. Срокът за изпълнение на схемата беше 

удължен за ЕС като цяло. През първия етап от изпълнението на подготвителното действие 

прилагането на схемата за външно управление на Общността беше постепенно преустановено. 

Вторият етап на подготвителното действие цели стимулиране на дейността на местните офиси в 

социалните медии посредством финансова/техническа подкрепа за разширяване на тяхното 

присъствие и видимост на национално равнище с оглед подобряване на насочеността и обхвата на 

комуникациите, свързани с политическите приоритети. Основната препоръка е Европейският 

парламент и Европейската комисия да продължават да инвестират в областта на комуникацията с 

местните социални медии. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4129 
=== BUDG/4129 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 16 03 77 08 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 77 08       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Възможности за достъп до културата — борба срещу неравенството в 

областта на културата, основаващо се на разликите в доходите, в Унгария, Румъния и 

България  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Ниските доходи и бедността водят до професионална изолация, а също и до социални и 

културни различия, които могат да повлияят на възможностите на младежите, 

произхождащи от семейства с ниски доходи, да се интегрират в образователния процес и да 

постигнат успех в бъдещата си професия. Социолози доказаха, че културният капитал е от 

съществено значение, за да могат хората, и особено младите хора, да се интегрират и да се 

възползват от възможностите, които им се предлагат. Поради това статистическите данни 

показват, че младите хора от семейства с ниски доходи рядко се възползват от 

възможностите, предлагани от ЕС/ЕО по отношение на образованието или на 

професионалната мобилност. 

По тази причина подготвителното действие е предназначено за създаването на механизъм за 

културно сътрудничество, който ще осигури условия за сътрудничество между държавите — 

членки на ЕС, и културните институции, така че да може, въз основа на семейните доходи, 

младежи, които са интегрирани в дадена образователна рамка, да се възползват от стипендии 

за култура, предназначени да им осигурят възможност да посетят културни обекти, а също и 

да научат повече за европейската култура. Проектът ще се съсредоточи върху 

трансграничното сътрудничество и обмен в областта на културата между Унгария, Румъния 

и България, едни от държавите с най-ниски доходи в Европа, с оглед на разширяване на достъпа 

до култура в тези страни, улесняване на взаимното разбиране и оценка на въздействието на 

културния обмен върху образованието и подкрепата за Европейския съюз. 

Действието ще включва също така създаването на паневропейска работна група за обмен в 

областта на културата, която ще формулира идеи, ще обменя възгледи, ще разработи онлайн 

платформа, съдържаща услугите, предлагани в цяла Европа, и ще въведе пилотен вариант на 

стипендиите в най-бедните европейски региони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това подготвително действие е получило оценка „Г“ въз основа на оценката, направена от 

Европейската комисия. 

Чрез подготвителното действие ще се създаде механизъм за културно сътрудничество, който ще 

осигури условия за сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и културните институции, 
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така че да може, въз основа на семейните доходи, младежи, които са интегрирани в дадена 

образователна рамка, да се възползват от стипендии за култура, предназначени да им осигурят 

възможност да посетят културни обекти, а също и да научат повече за европейската култура. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 776 
=== VERT/7705 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 16 03 77 08 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 77 08       250 000 150 000 250 000 150 000 

Резерви           

Общо       250 000 150 000 250 000 150 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска платформа за подпомагане за коренното население с цел 

улесняване на контактите и сътрудничеството между представителите на коренното 

население и институциите на ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целите на тази платформа са: 

 — да информира представителите на коренното население за структурата на ЕС и в 

частност за различните служби, компетентни по проблемите, засягащи коренното население 

(например Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската служба за външна 

дейност, Съвета), и да улесни взаимодействието с тези служби; 

 — да информира представителите на коренното население за текущата работа в 

институциите на ЕС (например законодателни и незаконодателни процедури, консултации с 

гражданското общество), за да им се даде възможност да поставят въпросите, които ги 

вълнуват, посредством подкрепа чрез застъпничество, водене на бележки и писмен превод на 

работни документи; 

 — да определи политиките или инициативите на ЕС, които биха могли да имат отражение 

върху коренното население (например въпроси, свързани с правата на човека, споразумения в 

областта на рибарството, споразумения за търговия и инвестиции, политика в областта на 

околната среда, политика за развитие, интелектуална собственост); 

 — да осигури звена за контакт между компетентните лица в европейските институции и 

различните участници от публичния и частния сектор, като например фондации и 

платформи (например за околна среда, справедлива търговия, примитивно изкуство), с цел да 

бъде разширен обхватът на действията и потенциалната подкрепа; 

 — да приветства представители на коренното население в Брюксел и да им окаже съдействие 

по практически въпроси, свързани с техния престой (например дипломатически срещи, устен 

превод, настаняване, маршрут); 

— да засили взаимодействията между механизмите на ООН за коренното население (Ню Йорк 

и Женева) и действията на равнище ЕС. 

Правно основание: 
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Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Вж. забележките: Пилотен проект — Европейска платформа за подпомагане за коренното население 

с цел улесняване на контактите и сътрудничеството между представителите на коренното население 

и институциите на ЕС 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 778 
=== VERT/7707 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 16 03 77 08 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

16 03 77 08       1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Машинночитаемо и консолидирано законодателство на ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Лесният достъп до надеждни, пълни и актуални законодателни текстове е от основно 

значение за съвременното общество и демократичния процес. Предоставянето на публичен 

достъп чрез интернет услуги е безспорно най-често срещаният и разходно-ефективен метод за 

повечето приложения. Новите технологии и промените в очакванията на потребителите 

налагат необходимостта от непрекъснато преразглеждане на най-добрите практики и оценка 

на новите характеристики, за да се насърчат принципите на правовата държава и доверието 

на обществото в неговите институции.  

Този пилотен проект има за цел предоставянето на пълно машинночитаемо и консолидирано 

законодателство на ЕС на широката общественост и на хората, които се интересуват от 

взаимодействието между правните и технологичните въпроси. В допълнение към това, което 

понастоящем е достъпно чрез официалните служби на ЕС, този проект ще се фокусира върху 

самия правен текст. 

Целта на пилотния проект е да направи правото на ЕС достъпно и да даде на потребителите 

възможност за лесно преминаване между правните текстове. Това включва възможността за 

достъп до предишни версии на законодателството на ЕС, показване на промените в 

законодателството на ЕС по разбираем начин и възможности за проучване на 

взаимозависимостта между законодателството на ЕС и законодателството на държавите 

членки. Поради това е необходимо правните текстове да бъдат налични и да се предоставят в 

съгласуван формат. 

Основните изисквания за този пилотен проект ще бъдат в съответствие с приложимото 

законодателство в областта на авторското право, предоставянето на съдържание, 
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софтуера и данните, така че да позволяват повторната употреба от всеки за всяка цел и 

използването на поддържани отворени формати за данни.  

Целите на този пилотен проект ще бъдат: 

* уеднаквено предоставяне и представяне на законодателството на ЕС, особено в 

консолидирания му вид 

* предоставяне и представяне на законодателството на държавите членки, което е било 

одобрено в рамките на процеса на изпълнение 

* разработване на инструменти и услуги за потребителите за получаване и анализ на цялото 

законодателство на ЕС 

* активна комуникация със съществуващите общности от разработчици, които работят в 

областта на свободно достъпните данни, откритото управление и отворения достъп. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Вж. забележките: Пилотен проект — Машинночитаемо и консолидирано законодателство на ЕС 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 687 
=== EFDD/7923 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000 

Резерви           

Общо 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000 

Обосновка: 

Възможно е да се направят някои съкращения по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 437 
=== ENVI/6146 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 

политиката „Здравеопазване и безопасност на храните“ 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778 

Резерви           

Общо 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4618 
=== BUDG/4618 === 

Внесено от Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436 

Резерви           

Общо 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436 

Обосновка: 

Запазване на бюджетния ред във вид, сходен на този от 2015 г., с оглед на настоящите и бъдещите 

предизвикателства, пред които са изправени агенциите, и с оглед на техните правомощия, които бяха 

разширени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 438 
=== ENVI/6147 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782 

Резерви           

Общо 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1071 
=== GUE//7311 === 
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Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436 

Резерви           

Общо 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436 

Обосновка: 

Запазване на бюджетния ред, във вид сходен с този от 2015 г., с оглед на настоящите и бъдещите 

предизвикателства, пред които са изправени агенциите, и с оглед на техните правомощия, които бяха 

разширени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 417 
=== ENVI/6120 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 04 02 — Разходи за подкрепа на Третата програма за действие на Съюза в областта на 

здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 418 
=== ENVI/6121 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 04 03 — Разходи за подкрепа в областите безопасност на храните и фуражите, здраве 

на животните, хуманно отношение към животните и здраве на растенията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000 
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Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 875 
=== ALDE/8075 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000 

Резерви           

Общо 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000 

Забележки: 

След параграф: 

Програмата за здравеопазване за периода 2014—2020 г. е насочена към четири специфични цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– Подкрепа за изграждане на капацитет за обществено здравеопазване и съдействие за постигането 

на новаторски, ефикасни и устойчиви здравни системи: определяне и разработване на 

инструменти и механизми на равнището на ЕС за справяне с недостига на ресурси — както 

човешки, така и финансови — и улесняване на възприемането на доброволна основа на иновации 

по отношение на мерките в сферата на общественото здравеопазване и стратегиите за 

профилактика.  

– Улесняване на достъпа до по-качествено и по-безопасно здравно обслужване за гражданите на 

Съюза: подобряване на достъпа, включително извън националните граници, до медицински 

експертни познания и информация за специфични заболявания, улесняване на прилагането на 

резултатите от научните изследвания и разработване на инструменти за подобряване на 

качеството на здравното обслужване и безопасността на пациентите, наред с другото чрез 

действия, които допринасят за повишаване на здравната грамотност. 

– Насърчаване на здравето, както и насърчаване на психичното здраве като част от общото 

здраве, профилактика на болестите и поощряване на благоприятна среда за водене на 

здравословен начин на живот: определяне, разпространяване и насърчаване на възприемането на 

основаващи се на данни практики и на добри практики за прилагане на икономически ефективни 

мерки за профилактика на болестите и насърчаване на здравето, обхващащи по-специално 

основните рискови фактори, свързани с начина на живот, като се обърне основно внимание на 

добавенатадобавена стойност наза Съюза.  

– Защита на гражданите срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето: определяне и 

разработване на последователни подходи и насърчаване на прилагането им за по-добра 

подготвеност и координация при извънредни ситуации, свързани със здравето.  

Обосновка: 

Възстановяване на ПБ и увеличаване на сумата с 375 000 евро с цел удовлетворяване на 

необходимостта от включването на психичното здраве като част от общото здраве. 



 

 102 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4619 
=== BUDG/4619 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Резерви           

Общо 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Обосновка: 

Предвид факта, че тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за постигане 

на общите цели на програмата, които следва да допълват, подкрепят и добавят стойност към 

политиките на държавите членки, насочени към подобряване на здравето на гражданите на Съюза и 

намаляване на неравнопоставеността в сферата на здравеопазването чрез укрепване на здравето, 

следва бъде осигурено допълнително финансиране. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 419 
=== ENVI/6122 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Резерви           

Общо 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1072 
=== GUE//7312 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Резерви           

Общо 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000 

Обосновка: 

Предвид факта, че тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за постигане 

на общите цели на програмата, които следва да допълват, подкрепят и добавят стойност към 

политиките на държавите членки, насочени към подобряване на здравето на гражданите на Съюза и 

към намаляване на неравнопоставеността в сферата на здравеопазването чрез укрепване на здравето, 

следва бъде осигурено допълнително финансиране. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4620 
=== BUDG/4620 === 

Внесено от Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 10 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470 

Резерви           

Общо 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470 

Обосновка: 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) изпълнява съществена 

роля в рамките на обхвата на своите правомощия. Тъй като последните бяха разширени, се предлага 

на ECDC да бъдат разпределени същото равнище на бюджетни кредити за поети задължения и за 

плащания, с каквито е разполагал в бюджета на ЕС за 2015 г., в съответствие с искането на самата 

агенция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 659 
=== EFDD/7894 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 10 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1073 
=== GUE//7313 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 10 — Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470 

Резерви           

Общо 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470 

Обосновка: 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) изпълнява съществена 

роля в рамките на обхвата на своите правомощия. Тъй като последните бяха разширени, се предлага 

на ECDC да бъдат разпределени същото равнище на бюджетни кредити за поети задължения и за 

плащания, с каквито е разполагал в бюджета на ЕС за 2015 г., в съответствие с искането на самата 

агенция. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4079 
=== BUDG/4079 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 11 — Европейски орган за безопасност на храните 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220  69 780 76 244 000 76 075 000 

Резерви           

Общо 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220  69 780 76 244 000 76 075 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 660 
=== EFDD/7896 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 11 — Европейски орган за безопасност на храните 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000 

Резерви           

Общо 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 420 
=== ENVI/6123 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 11 — Европейски орган за безопасност на храните 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220  69 780 76 244 000 76 075 000 

Резерви           

Общо 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220  69 780 76 244 000 76 075 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 439 
=== ENVI/6148 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 13 — Международни споразумения и членство в международни организации в 

областта на общественото здраве и борбата с тютюнопушенето 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000  5 000 200 000 200 000 

Резерви           

Общо 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000  5 000 200 000 200 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 64 
=== CULT/5810 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Насърчаване на укрепваща здравето физическа активност в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Няма специална европейска политика и план за действие за насърчаване на укрепваща здравето 

физическа активност през целия живот, каквито например има за рисковите фактори 

тютюн, алкохол и хранене/затлъстяване.  

Целта на този пилотен проект е да се организира общоевропейска кампания за физическа 

активност, която ще: 

1) повиши осведомеността за многобройните ползи от спорта и физическата активност сред 

европейските граждани; 

2) увеличи достъпните възможности за гражданите да практикуват спорт и физически 

дейности чрез осигуряване на подкрепа за подобряване на съществуващите инициативи и 

организиране на трансгранични прояви; 

3) улесни изграждането на капацитет за организациите, предлагащи физически дейности; 

4) обедини заинтересованите страни от различни сектори във връзка с необходимостта от 

справяне с пандемията, свързана с липсата на движение на хората.  

Кампанията следва да осигури добавена стойност и да насърчи допълнително съществуващите 

тенденции при европейските политики (например, препоръката на Съвета относно укрепваща 

здравето физическа активност (HEPA) и работния план на ЕС за спорта) и инициативи 

(например, Европейската седмица на спорта и развиването на ограничено партньорско 

сътрудничество). Кампанията следва да оптимизира вече съществуващите инициативи в 

държавите членки и да осигури добавена стойност към тях или да ги допълни в рамките на 

една обща кампания. Ясно е, че кампанията трябва да се организира от една или повече 

неправителствени организации, работещи в областта на насърчаването на физическата 

активност, тъй като само те имат подходящи мрежи за ефикасно и икономически ефективно 

изпълнение на горепосочените цели.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Кампанията се предлага под формата на пилотен проект поради нейния експериментален характер и 

се счита, че тя ще има голяма политическа значимост и истинско европейско измерение. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 618 
=== DEVE/5756 === 

Внесено от Комисия по развитие 

DEVE/5756 Компромисно изменение между DEVE/5732 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Картографиране на глобалната заплаха, породена от антимикробната 

резистентност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект ще включва задълбочено проучване на предписването и употребата на 

антибактериални средства в африканските държави на юг от Сахара, където липсата на 

данни възпрепятства формулирането на национални планове за мониторинг. Целта е да се 

изгради база данни относно моделите на употреба на антибиотиците и случаите на 

бактериална мултирезистентност в развиващите се държави и да се разберат моделите на 

поведение и здравните нужди в африканските общности, като се постави акцент по-

конкретно върху търсенето на антибиотици, достъпа до тях и употребата им и върху 

степента, до която се следват предписаните курсове на лечение. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2002 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

DEVE/5732 

Причинените от резистентни микроорганизми инфекции често не реагират на обичайното лечение, 

което води до по-дълги периоди на заразяване, по-висок риск от смърт и по-големи разходи. 

Същевременно през последните години се наблюдава появата на нови механизми на резистентност, 

които сериозно подкопават ефикасността на последното поколение антибиотици. 

Този пилотен проект е отговор на призива на СЗО към всички заинтересовани страни, в т.ч. 

законодателните и планиращите органи, да реагират и да предприемат действия срещу 

антимикробната резистентност. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 408 
=== ENVI/6109 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       170 000 85 000 170 000 85 000 

Резерви           

Общо       170 000 85 000 170 000 85 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на регистър на редките вродени малформации (като част от 

регистъра на редките заболявания) с използването на структурата, организацията и опита на 

Полския регистър на вродените малформации. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Редките заболявания (85% от които са генетични) са животозастрашаващи или хронични 

инвалидизиращи заболявания със слабо разпространение (под 5 случая на 10 000 души). Счита 

се, че днес съществуват между 5000 и 8000 различни редки заболявания, засягащи между 6% и 

8% от цялото население (между 27 и 36 милиона души в ЕС).  

Приблизително 20-25% от редките заболявания са редки вродени малформации (отделни или 

множествени, включително малформативни синдроми).  

Европейска служба за наблюдение на вродените аномалии (EUROCAT) понастоящем е 

прехвърлила своите бази данни и административни структури на Съвместния 

изследователски център в Испра, където се помещава Платформата за редки заболявания. При 

все това разширяването на регистъра на аномалиите в регистър на редките вродени 

малформации (отделни и множествени, включително малформативни синдроми) изисква 

специални действия и събиране на допълнителна информация. Това трябва да се направи на 

национално равнище и за тази цел са необходими допълнителни ресурси. Цел на пилотния 

проект: Да се създаде Полски регистър на редките вродени малформации (като част от 

регистъра на редките заболявания), използвайки структурата, организацията и опита на 

Полския регистър на вродените малформации. Ако бъде успешен, този модел може да се 

приложи и в други страни от ЕС. 

Проектът би допълнил изработването от Съвместния изследователски център на ГД 

„Здравеопазване и безопасност на храните“ на Платформа на ЕС за регистриране на редки 

заболявания, която има за цел да предостави обща точка за достъп до събирането на данни за 

редките заболявания в цяла Европа. Проектът ще допринесе за актуализирането на някои 

важни за политиката и обосновани от научна гледна точка показатели за общественото 

здраве и ще информира другите държави членки за това как да разработят национална 

система за регистриране на редки заболявания въз основа на съществуващите регистри на 

вродените аномалии. 

Задачи: 

1. Да се използва платформата на Полския регистър на вродените малформации, да се 

изработят показатели за общественото здраве за специална група редки заболявания – редките 
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малформации (отделни и редки малформативни синдроми – около 20-25% от всички редки 

заболявания). 

2. Да се изработят данни за разпространението и доклад за наблюдение (включително 

тенденции и клъстери, когато е приложимо) на група подбрани редки заболявания в Полша.  

Методи: 

Полският регистър на вродените малформации е отличен модел за изследване, в случай че 

регистърът на вродените аномалии може да бъде разширен в регистър на редки заболявания. 

Централната работна група на Полския регистър на вродените малформации включва 10 

опитни клинични генетици и съществуващият експертен опит може да се приложи в 

проекта. Полският регистър на вродените малформации си сътрудничи с всички генетични 

клиники в Полша и с над 1500 клиники, отделения и служби за амбулаторно лечение в цяла 

Полша. За да бъде разширен Полският регистър на вродените малформации в регистър на 

редките заболявания, ще бъдат събрани и анализирани допълнителни данни. Също така ще 

бъде въведено сътрудничество с организации на пациентите.  

Проектът ще продължи 2 години.  

Този двугодишен пилотен проект би имал общ бюджет от 170 000 евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 

26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Липсват епидемиологични данни за редките заболявания сред населението. Необходимостта от 

европейски действия по тези въпроси се признава в Съобщението относно редките заболявания и със 

създаването на Платформа за редки заболявания за Европа. Европа вече разполага с мрежа с голям 

опит в регистрирането и епидемиологията на вродените малформации – EUROCAT, с 43 регистъра в 

27 страни. Най-големият регистър в EUROCAT е Полският регистър на вродените малформации, 

създаден през 1997 г., покриващ цялата територия на Полша, със съобщения за над 130 000 вродени 

аномалии в своята база данни.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 409 
=== ENVI/6112 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви           

Общо       500 000 250 000 500 000 250 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект — За по-справедливо и по-ефективно измерване на достъпа до здравеопазване в 

ЕС за засилване на сътрудничеството и трансфера на ноу-хау 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Кратко описание: 

Като признава, че измерването понастоящем на достъпа до здравеопазване е показало, че 

страда от някои ограничения по отношение на предоставянето на адекватна, точна, 

надеждна и навременна информация относно достъпа в ЕС, пилотният проект ще разработи и 

пилотира смесен нов набор от мерки за достъпа до здравеопазване и/или подобряването на 

съществуващите такива, с цел да се отговори на различните потребности на отделните 

заинтересовани страни в областта на здравеопазването.  

Неговата основна цел е да позволи разработването на политики, които да се занимават с 

неравенството в сферата на здравеопазването и бариерите по отношение на достъпа въз 

основата на обективна и сравнима информация и допринасят за подобряването на 

устойчивостта и резултатите на системите за здравеопазване в държавите — членки на ЕС.  

Цели и очаквани резултати от пилотния проект: 

а) преглед на съществуващите мерки и показатели, както и различните аспекти на достъпа в 

рамките на Европейския съюз; 

б) разработването, посредством консултации с ключови заинтересовани страни, на възможни 

нови показатели и/или подобряването на съществуващите такива, за да се гарантира, че са 

достигнати групите, уязвими от изключване, и по този начин се придобие „цялостна картина“ 

за достъпа до здравеопазване по страни и региони; 

в) пилотно тестване на тези показатели в географски, икономически и културно разнообразни 

държави — членки на ЕС и усъвършенстване;  

г) проучване и евентуално валидиране на нов набор от показатели и/или на съществуващите 

такива, подобрени със съответните европейски и международни организации и агенции; 

д) стратегия и пътна карта за разширяване и прилагане, което се съсредоточава върху три 

приоритета по отношение на заболяванията: а) незаразни заболявания, б) заразни заболявания, 

в) редки заболявания; 

Основният резултат от пилотния проект ще бъде набор от нови и допълващи се показатели 

и/или подобряването на съществуващите такива, за оценка на достъпа на пациентите до 

здравеопазване и здравно обслужване. Това ще бъде ценен ресурс, който да позволи на 

изготвящите политиките да следят достъпа на населението до здравеопазване на европейско, 

национално и регионално равнище. Той ще позволи наблюдаването и сравняването на достъпа 

на равнище ЕС в помощ на лицата, които изготвят политиките, да разработят програми и 

политики за намаляване на неравенството в здравеопазването. Понастоящем определенията за 

достъп не са ясни и последователни между европейските държави и не попадат в 

последователна концептуална рамка. Пилотният проект ще използва междусекторен и 

мултидисциплинарен подход за постигане на консенсус между различните заинтересовани 

страни относно понятието и измеренията на достъпа до здравеопазване и неговото измерване. 

Организациите на пациентите трябва да бъдат приобщени към този анализ, за да се осигурни 

информация за полуформалния достъп. Предвижда се проектът да продължи две години. При 

изпълнението на проекта Комисията следва да вземе предвид становището относно достъпа 

до здравни услуги на експертна група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването.  

Обосновка: 
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Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни 

различия и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване 

в рамките на държавите — членки на ЕС, както и между тях. Социално-икономическият 

статус, местоживеенето, полът, етническата група и равнището на образование са сред най-

често срещащите се фактори, които имат отражение върху достъпа до здравеопазване. 

Неотдавнашната икономическа криза доведе до значително разширяване на пропастта между 

хората с различен социално-икономически статус, в резултат на което на социалното 

разслоение в здравеопазването се увеличи. Застаряването на населението и изострянето на 

неравенството в областта на здравеопазването в резултат на икономическата криза 

подсказва, че въпросът за достъпа следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, 

който да подкрепя и позволява на държавите членки да идентифицират и осъществят 

ефективни решения. За постигането на тази цел е наложително достъпът до здравеопазване 

да се измерва по общ, основан на доказателства и ефективен начин.  

Европейската комисия, Световната здравна организация, ОИСР и други международни 

организации подчертават значението на точни и надеждни измервания на достъпа до 

здравеопазване, за да се гарантира, че здравните системи са прозрачни, достъпни и отговарят 

на нуждите на населението. Освен това, резултатите от проучвания показват, че социалните 

фактори, определящи здравето, които оказват влияние върху достъпността на системата на 

здравеопазване, водят до увеличаване на различията между страните от ЕС и вътре в тях.  

Общ недостатък на сегашните показатели е, че те измерват самооценката за 

неудовлетворени потребности от здравни грижи, а не дават възможност за обективно 

измерване на достъпа. В много случаи съществуващите самостоятелно докладвани измервания 

за достъпа до здравеопазване са предназначени за оценка на използването на здравните услуги, 

като не успяват да оценят достъпа сред трудно достъпни (уязвими) групи от населението. В 

действителност, те оценяват достъпа сред пациентите, които са в състояние да достигнат 

(във финансов и друг смисъл) до системата на здравеопазването. Това е важен пропуск, тъй 

като уязвимите групи от населението са засегнати непропорционално от неравенството по 

отношение на здравеопазването, поради което те са изправени пред множество пречки в 

достъпа до здравни услуги. В резултат на това се изразходват огромни ресурси без да се създаде 

правилната основа от познания, въз основата на които да могат да действат лицата, 

изготвящи политиките.  

В много случаи националните проучвания, използвани за оценка на достъпа, не позволяват 

извършването на сравнения между страните, като тези методи и подходи подлежат на 

присъщи ограничения. Данните, събрани на национално равнище, се влияят от политическите 

приоритети във всяка държава по отношение на наличните показатели и въпросите от 

областта на здравеопазването, на които се дава приоритет. Освен това при индивидуално 

предоставените данни за измервания, които обикновено се използват за оценяване на достъпа, 

има опасност от пристрастност, особено по отношение на разработването на въпросниците 

и планирането на изследванията, формулирането на въпросите, както и културни и 

психологически фактори. Това, което липсва, са всеобхватни показатели, които да 

предоставят информация не само за наличието, адекватността, целесъобразността и 

ценовата достъпност на здравните услуги, но и за качеството и използването им от страна на 

гражданите.  

Оценката на достъпа остава обща и в някои случаи повърхностна и противоречива. 

Настоящите мерки за достъпа до здравеопазване не могат да предоставят адекватна и 

подходяща информация в съответствие с потребностите, целите и ролята на всеки участник. 

Освен това налице е дублиране между настоящите инструменти за оценка на достъпа, както 

и дефицит на качеството и значителни пропуски. Тъй като достъпът до здравеопазване се 

нуждае едновременно от показатели за процесите и за резултатите, има необходимост от 

смесена, но приложима система за измерване. 
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 

26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни различия 

и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на 

държавите — членки на ЕС, както и между тях. Неотдавнашната икономическа криза доведе до 

значително разширяване на пропастта между хората с различен социално-икономически статус, в 

резултат на което на социалното разслоение в здравеопазването се увеличи. Застаряването на 

населението и изострянето на неравенството в резултат на кризата подсказва, че въпросът за достъпа 

следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, който да позволи на държавите членки да 

идентифицират и осъществят ефективни решения.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 432 
=== ENVI/6135 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез полагане 

на грижи и ефективни стратегии за лечение 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Риска от насилие и възприемането на риска от насилие от страна на пациентите, страдащи 

от тежки психични разстройства, е общоевропейски проблем на общественото здраве, не само 

поради потенциала за нараняване и смърт на пациенти, персонал, роднини и непознати, но 

също и поради обратния терапевтичен ефекти, до който водят както насилието, така 

мерките, предприемани на неговото предотвратяване. Стигматизацията на психическите 

заболявания е тясно свързана възприемането сред обществеността на страха от насилие от 

страна на психично болните лица. Този натиск може на свой ред да повлияе на клиничните 

специалисти и дори на лицата, ангажирани с вземането на решения за политиките. 

Неотдавнашните, драматични събития, като катастрофата на „Джърмануингс“, поставиха 

акцент върху значението на този проблем в очите на европейската общественост, като 

подчертаха необходимостта от разработване на превантивни мерки и стратегии на лечение, 
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които да бъдат в състояние да идентифицират и намалят риска от насилствено поведение от 

страна на хората, страдащи от тежки психични разстройства, независимо дали то е насочено 

срещу самите тях, или срещу други хора. Въпреки че като абсолютна стойност тези рискове са 

ниски и представляват малка част от насилието в обществото, изясняването на процентите 

и тенденциите следва да помогнат за разглеждането на митовете в обществото относно 

опасния характер на психиатрично болните. Напротив, счита се, че повече от половината 

самоубийства в европейските държави са в случаите на хора със скрити психични 

разстройства. Ето защо в рамките на предлагания проект, ние ще разгледаме също така 

самоубийствата сред освободени психиатрични пациенти със съдебно досие, както и опитите 

за самоубийство. Последните случаи водят до повтарящи се настанявания в болница и могат 

да имат дълбоки, увреждащи последствия върху духа на обслужващия медицински персонал.  

Възприеманата заплаха от насилие води до засилена употреба на принудителни мерки като 

недоброволно настаняване в болница, ограничителни мерки, изолиране и принудително вземане 

на лекарства, което пациентите и полагащите грижи за тях почти винаги възприемат като 

травма и дори с обратен терапевтичен ефект и може, на свой ред, да подбуди агресивни 

реакции у пациентите, вместо ангажираност и съдействие. Освен това, недоброволното 

хоспитализиране в сигурни съдебни отделения, след редки, но сериозни актове на насилие, 

свързани с тежки психични разстройства, могат да доведат до продължителен престой в 

болница и да изразходват непропорционално голяма част от ограничените бюджети на 

здравеопазването в областта на психическите заболявания. 

В това проучване ние предлагаме да се съсредоточим върху услугите на съдебната психиатрия, 

които на първо място полагат грижи за онези пациенти, страдащи от психическо 

разстройство, които представляват риск за другите, въпреки че при тях се наблюдава също 

така и повишен риск от самоубийство. Новите услуги за амбулаторни и хоспитализирани 

пациенти за управлението на такива пациенти се увеличават в много от европейските 

държави, но не във всички. Разработват се нови модели за лечение на тази, често 

маргинализирана, група пациенти, включително например съдебни, проактивни екипи за 

лечение в общност на амбулаторните пациенти, както и специализирани съдебни клиники. 

При все това, в рамките на Европа, проектирането на услуги, стратегиите за намеса и 

правните рамки по отношение на пациентите, носещи риск от насилие, или които са 

извършили насилствени деяния, варират значително. Последните никога не са били оценявани 

в сравнителен план по отношение на удовлетворението на пациентите, терапевтичната 

ефективност, намаляването на риска, възстановяването и разходите: въпреки това в някои 

държави за тези услуги се изразходват 20% от ресурсите с оглед полагането на грижи за по-

малко от 1% от психиатричните пациенти. Тази липса на съпоставими и надеждни данни 

пречи на много европейски държави да се възползват от иновативните стратегии, 

разработени в онези държави, които са били в състояние да разпределят повече ресурси в 

иновациите и изследователската дейност и са изпитали потенциално повече терапевтични и 

ефективни модели на предоставяне на услуги. 

По-доброто разбиране на факторите, свързани с риска то насилие спрямо себе си или спрямо 

другите, при пациенти с тежки психически разстройства, оценката на най-добрите 

инструменти, които са в състояние да предвидят риска, ще бъдат от полза на клиничните 

специалисти, административните кадри, законодателите и правителствата при 

планирането и развитието на услуги и в разработването на превантивни мерки и на мерки за 

подкрепа. Освен това, сравнението на националните различия в пътищата към съответните 

грижи и тяхното напускане, включително специализирани сигурни услуги, в различните страни 

е от изключително значение в настоящия момент, и един европейски проект, които съчетава 

различни държави членки с различни здравни и правни системи, ще предостави ценна 

информация с оглед подобряване на качеството на грижите за психичното здраве на тази 

трудна, маргинализирана част от населението, за която се налагат същевременно огромни 

разходи. 
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 

26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът се съсредоточава върху услугите на съдебната психиатрия, които полагат грижи за 

пациенти, страдащи от психическо разстройство, които представляват риск за другите, и при които се 

наблюдава завишен процент на самоубийства. В Европа услугите, стратегиите и правните рамки, 

занимаващи се с риска от насилие, са различни. Разбирането на факторите, свързани с риска то 

насилие спрямо себе си или спрямо другите, при пациенти с тежки психически разстройства, 

оценката на инструментите, които са в състояние да предвидят риска, с оглед на вземането на 

решения, и оценката на ефективните лечения ще бъдат в услуга на планирането на услуги и в 

разработването на превантивни мерки и на мерки за подкрепа.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 433 
=== ENVI/6137 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       660 000 330 000 660 000 330 000 

Резерви           

Общо       660 000 330 000 660 000 330 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подпомагане на страдащите от проблеми с алкохола жени с цел 

намаляване на рисковете, особено по време на бременност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на настоящия пилотен проект е да се създаде специална структура за подпомагане на 

жените, особено по време на бременност. Целта е да се намали броят на децата, които са 

изложени на въздействието на алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен 

синдром (ФАС), посредством предприемането на практически мерки, като например насочване 

на страдащите от проблеми с алкохола жени към специалисти по превенция, координиране на 

усилията за подпомагане, създаване на специални дискусионни групи за жени, оказване на 

подкрепа на семействата в рамките на неформални срещи между тях и здравни специалисти и 

насърчаване на доброволното участие на жените в усилията за първична превенция.  

Посредством ориентирането си към жените в затруднено положение, обединяването им, 

предоставянето на медицинска и социална подкрепа и ангажирането на семействата им 
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структурата за подпомагане ще цели да насърчи проявата на силна ангажираност у жените 

по отношение на лечението на зависимостта им и да предложи специален, всеобхватен и 

съгласуван пакет от грижи под надзора на специалисти.  

Контекст 

Пренаталната експозиция на алкохол и причинените от нея обществени проблеми са 

изключително сериозен проблем за общественото здраве. Понастоящем случаите на ФАС 

представляват 1 до 2% от ражданията на живи деца в Европа като цяло и повече от 4% в 

някои общности (в Италия, Хърватия и Реюнион). Смята се, че 1% от децата на 20-те % от 

жените, които са съобщили за консумация на алкохол по време на бременността, ще страдат 

от проблеми, които невинаги биват откривани при раждането. 

Женският алкохолизъм и алкохолните ексцесии сред младите хора понастоящем нарастват 

във всички държави членки, което поражда опасения за повишаване на рисковете във връзка със 

злоупотребата с алкохол. За да реагира на тази ситуация, на 29 април 2015 г. Парламентът 

прие резолюция, в която призова Комисията да разработи нова европейска стратегия по 

отношение на алкохола. 

От друга страна, все още съществува табу и алкохолизмът сред жените често е заклеймяван. 

Отговорността се вменява на консумиращото лице, а не на консумирания продукт. Една 

страдаща от алкохолизъм майка носи двойна вина, на първо място, поради зловредния си навик, 

и на второ място, защото е възприемана като лоша майка, чиито деца биха могли да бъдат 

настанени в центрове за приемни грижи или приемни семейства. Опитът показва, че жените 

рядко търсят специализирани структури за подпомагане и услуги за лечение на зависимости. 

Следователно се налага да се обмисли какво възпрепятства достъпа на тези жени до лечение, 

които трябва да получат необходимата подкрепа и последващи грижи. 

Идентифицирането на изложените на риск лица във възможно най-ранна възраст и 

предлагането на подходящи медицински и парамедицински грижи и социална, образователна и 

професионална подкрепа са от ключово значение, не само за да се гарантира, че всеки получава 

добър шанс в живота, но също така и поради икономическите и социалните последици от 

това. Гарантирането на установяването на свързаните с алкохола проблеми на възможно най-

ранен етап от бременността — и в идеалния случай преди нейното начало — с цел да може да 

се помогне на съответните жени да спрат пиенето, трябва да бъде приоритет.  

Въпреки че в повечето части на Европа се предлага висококачествено лечение на 

зависимостите, не съществуват специални разпоредби за специфичните нужди на 

страдащите от проблеми с алкохола жени. Тези жени се нуждаят от някой, който е готов да 

ги изслуша, да им обърне внимание, да им вдъхне увереност и да им предложи подкрепа, без да се 

намесва в личния им живот.  

Цели: 

Целта на този пилотен проект, който представлява експериментална инициатива, е да 

докаже наличието на интерес и осъществимостта на създаването на такива структури в 

Европейския съюз. Той може впоследствие да бъде преобразуван в подготвително действие, 

което би могло да послужи като основа за европейска програма за борба с проблемите във 

връзка с пренаталната експозиция на алкохол. Пилотният проект трябва да бъде изпълняван 

успоредно с действията на СЗО в тази област и да ги допълва, както и да използва 

резултатите и констатациите от Европейския план за действие относно консумацията на 

алкохол сред младежите и епизодичната консумация на големи количества алкохол наведнъж 

(алкохолни ексцесии). 

Оценяване: 

Пилотният проект ще се оценява непрекъснато през целия му двугодишен срок. Това оценяване 

ще се фокусира върху редица показатели (брой на участващите жени, брой на заявленията, 
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намаляване на риска и т.н.), както и върху това дали проектът води до очакваните резултати.  

Бюджет: 

Бюджетът ще покрие разходите за материали (оборудване и консумативи) за самия проект, 

възнаграждението на участващите здравни специалисти и необходимите разходи за реклама. 

Годишните разходи се оценяват на 330 000 EUR.  

Място на изпълнение: 

Пилотният проект би могъл да бъде експериментално реализиран в един регион на Европейския 

съюз и впоследствие обхватът му да бъде разширен, за да обхване другите региони на ЕС в 

рамките на европейска програма за борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция 

на алкохол, която ще свърже в мрежа регионалните структури за подпомагане и ще позволи 

събирането на информация и най-добри практики.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2002 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на този пилотен проект е да се намали броят на децата, които са изложени на въздействието на 

алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен синдром (ФАС) в ЕС, посредством 

създаването на устойчиви структури за подпомагане на жените и свързването им в мрежа на 

европейско равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1024 
=== EPP//7615 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       200 000 200 000 200 000 200 000 

Резерви           

Общо       200 000 200 000 200 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за мрежа на Съюза от експерти в областта на адаптираните 

грижи за юноши с психологически проблеми 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Бюджетът засилва подкрепата за мрежа на Съюза от експерти, която да насърчава и 

поддържа иновативни структури за адаптирани грижи за юноши с психологически проблеми 

(домове за юноши). Чрез мрежата се събират, обменят, развиват и споделят опит, знания и 

най-добри практики в тази област. Подкрепата за тази мрежа трябва да се разглежда като 

последващо действие към Европейския пакт за психично здраве.  
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Разходите за психичното здраве се отразяват върху цялостната икономика на една страна (годишна 

загуба от 3—4% от БНП на ЕС). Традиционните структури не отчитат в достатъчна степен 

характерните особености на юнощите, а е налице и недостиг на специализирани звена. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1086 
=== GUE//7326 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       660 000 330 000 660 000 330 000 

Резерви           

Общо       660 000 330 000 660 000 330 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подпомагане на страдащите от проблеми с алкохола жени с цел 

намаляване на рисковете, особено по време на бременност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на настоящия пилотен проект е да се създаде специална структура за подпомагане на 

жените, особено по време на бременност. Целта е да се намали броят на децата, които са 

изложени на въздействието на алкохол в утробата и които страдат от фетален алкохолен 

синдром (ФАС), посредством предприемането на практически мерки, като например насочване 

на страдащите от проблеми с алкохола жени към специалисти по превенция, координиране на 

усилията за подпомагане, създаване на специални дискусионни групи за жени, оказване на 

подкрепа на семействата в рамките на неформални срещи между тях и здравни специалисти и 

насърчаване на доброволното участие на жените в усилията за първична превенция.  

Посредством ориентирането си към жените в затруднено положение, обединяването им, 

предоставянето на медицинска и социална подкрепа и ангажирането на семействата им 

структурата за подпомагане ще цели да насърчи проявата на силна ангажираност у жените 

по отношение на лечението на зависимостта им и да предложи специален, всеобхватен и 

съгласуван пакет от грижи под надзора на специалисти.  

Общ контекст:  

Пренаталната експозиция на алкохол и причинените от нея социални последици са 

изключително сериозен проблем за общественото здраве. Понастоящем случаите на ФАС 

представляват 1 до 2‰ от ражданията на живи деца в Европа като цяло и повече от 4‰ в 

някои общности (в Италия, Хърватия и Реюнион). Счита се, че 1% от децата на 20% от 
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жените, които са съобщили за консумация на алкохол по време на бременността, ще страдат 

от проблеми, които невинаги биват откривани при раждането. 

Женският алкохолизъм и алкохолните ексцесии сред младите хора понастоящем нарастват 

във всички държави членки, което поражда опасения за повишаване на рисковете във връзка със 

злоупотребата с алкохол. За да реагира на тази ситуация, на 29 април 2015 г. Парламентът 

прие резолюция, в която призова Комисията да разработи нова европейска стратегия по 

отношение на алкохола. 

От друга страна, все още съществува табу и алкохолизмът сред жените често е заклеймяван. 

Отговорността се вменява на консумиращото лице, а не на консумирания продукт. Една 

страдаща от алкохолизъм майка носи двойна вина, на първо място, поради зловредния си навик, 

и на второ място, защото е възприемана като лоша майка, чиито деца биха могли да бъдат 

настанени в центрове за приемни грижи или приемни семейства. Опитът показва, че жените, 

които се борят с алкохолен проблем, рядко търсят специализирани структури за подпомагане 

и услуги за лечение на зависимости. Следователно се налага да се обмисли какво възпрепятства 

достъпа на тези жени до лечение, които трябва да получат необходимата подкрепа и 

последващи грижи. 

Идентифицирането на изложените на риск лица от най-ранна възраст и предлагането на 

подходящи медицински и здравни грижи, както и социална, образователна и професионална 

подкрепа, са от основно значение не само за да се гарантира приобщаването на всеки в 

обществото, но и заради икономическите и социалните разходи. Идентифицирането на 

възможно най-ранен етап от бременността — и в идеалния случай преди нейното начало — на 

рисковото поведение на страдащите от проблеми с алкохола жени, за да могат да бъдат 

подпомогнати да прекратят консумацията на алкохол, трябва да бъде приоритет.  

Въпреки че в повечето части на Европа се предлага висококачествено лечение на 

зависимостите, не съществуват специални разпоредби за специфичните потребности на 

страдащите от проблеми с алкохола жени. Тези жени се нуждаят от някой, който е готов да 

ги изслуша, да им обърне внимание, да им вдъхне увереност и да им предложи подкрепа, без да се 

намесва в личния им живот.  

Цели:  

Целта на този пилотен проект, който представлява експериментална инициатива, е да 

докаже необходимостта от създаването на такива структури в Европейския съюз и 

осъществимостта на мерките. Той може впоследствие да бъде преобразуван в подготвително 

действие, което би могло да послужи като основа за европейска програма за борба с проблемите 

във връзка с пренаталната експозиция на алкохол. Пилотният проект трябва да бъде 

изпълняван успоредно с действията на СЗО в тази област и да ги допълва, както и да използва 

резултатите и констатациите от Европейския план за действие относно консумацията на 

алкохол сред младежите и периодичното преднамерено напиване сред младежите (алкохолни 

ексцесии). 

Оценка: непрекъснато, докато продължава двегодишния период на изпълнение на пилотния 

проект, ще се прави оценка. Тази оценка ще даде възможност да се анализират определен брой 

показатели (например: брой на участващите жени, брой на привлечените, намаляване на 

риска...) и да се провери дали са постигнати очакваните резултати.  

Бюджет:  

Бюджетът ще покрие разходите за материали (оборудване и консумативи) за самия проект, 

възнаграждението на участващите здравни специалисти и необходимите разходи за реклама. 

Годишните разходи се оценяват на 330 000 EUR.  

Място на изпълнение: 

Пилотният проект би могъл да бъде експериментално реализиран в един регион на Европейския 
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съюз и впоследствие обхватът му да бъде разширен, за да обхване другите региони на ЕС в 

рамките на европейска програма за борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция 

на алкохол, която ще свърже в мрежа регионалните структури за подпомагане и ще позволи 

събирането на информация и най-добри практики.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на този пилотен проект е да се намали броят на децата, които са изложени на въздействието на 

алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен синдром (ФАС) в ЕС, посредством 

създаването на устойчиви структури за подпомагане на жените и свързването им в мрежа на 

европейско равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 238 
=== ITRE/5309 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       800 000 400 000 800 000 400 000 

Резерви           

Общо       800 000 400 000 800 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — MentALLY 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

MentALLY предоставя основани на доказателства и на практиката знания за насочване към 

подобрени европейски грижи за психичното здраве от страна на компетентни и мислещи 

професионалисти, които си сътрудничат в рамките на и извън една добре организирана 

система за грижи за психичното здраве с капацитет да лекува всеки, който се нуждае от 

лечение. Такъв процес е необходим. Психичните проблеми са широко разпространени в Европа и 

съществува очевидно несъответствие с предоставяните за тях грижи. Наблюдава се липса на 

лечение, тъй като над половината от хората с психични проблеми не получават 

професионалните грижи, от които се нуждаят. Те рискуват проблемите им да се влошат и да 

започнат да изискват по-интензивно и скъпоструващо лечение. Налице е също така 

свръхлечение на клиенти, които получават ненужно психофармакологично лечение или 

остават твърде дълго в системата за грижи за психичното здраве. Психотерапевтичното 

лечение се е доказало като по-ефективно за намаляването на психичните проблеми и тяхната 

тежест, но при все това употребата на психотропни медикаменти често е по-

разпространена, отколкото психотерапията. Несъответствие на грижите поне частично се 

дължи на липса на правилна оценка и диагноза на психичните проблеми; недостъпност на 
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грижите за психичното здраве, особено за уязвими групи (напр. жени, безработни, хора с ниски 

доходи или хора от етнически малцинства); липса на координиране и сътрудничество между 

първичните и специализираните грижи за психичното здраве; липса на ясни процедури за 

насочване; липса на съгласувана визия и политика по отношение на ролята на различните 

работещи в сферата на грижите за психичното здраве (общопрактикуващи лекари, клинични 

психолози, психиатри), особено в първичното здравеопазване; липса на съгласувана визия и 

политика по отношение на иновациите; както и липса на добри практики, особено за 

уязвимите и трудни за лекуване клиенти. Освен това грамотността относно психичното 

здраве (т.е. знанията и вярванията относно психичните смущения, които помагат за 

разпознаването, управлението или превенцията) може да бъде увеличена чрез разработване на 

ефикасни инструменти за образование относно психичното здраве и препоръки за ранна 

интервенция. Това е от жизненоважно значение, тъй като понастоящем знанията, 

капацитетът и предоставянето варират в голяма степен в държавите – членки на ЕС.  

Цели  

 Целите на настоящия пилотен проект са разработване и тестване на многостранно 

приложима рамка в европейските страни и увеличаване на достъпа до грижи за психичното 

здраве.  

 Увеличаване на компетентността на професионалистите от първичното здравеопазване, 

оценка на организацията и капацитета на системата за предоставяне на грижи и подобряване 

на резултатите за клиентите.  

 Засилване на грамотността относно психичното здраве сред широката общественост, както 

и сред конкретни (уязвими) групи от населението (напр. жени, възрастни хора, етнически 

малцинства...)  

На първо място, разработването на многостранно приложима рамка за увеличаване на 

достъпа до грижи за психичното здраве означава тясно сътрудничество със съответните 

заинтересовани лица в областта на грижите за психичното здраве. Подробното 

картографиране на грижите и съоръженията за психичното здраве в държавите – членки на 

ЕС ще генерира различни описания на моделите на грижите за психичното здраве с техните 

силни и слаби страни. Тъй като различните модели на здравеопазване водят до различни 

резултати за пациентите, ще бъдат направени препоръки за оптимизиране на процедурите за 

насочване, свързани с психични смущения. Инвентаризацията на съоръженията за психичното 

здраве и траекториите на пациентите ще набележи подобренията и стимулите, които са 

необходими на организационно равнище и от гледна точка на капацитета в държавите – 

членки на ЕС. Обмяната на знания за най-добри практики и за слабости в заведенията за 

предоставяне на психични грижи ще залегне в изработването на стратегически европейски 

план. Резултатите от това ще се трансформират и в (материал за) политически съвети и 

стратегия за разпространението, включваща изработване на програма и откриване на 

пространство за публичен дебат. Разпространението ще бъде насочено към клиентите, за да се 

обезпечи, че те са в състояние да вземат добре информирани решения относно това как да се 

справят със/да търсят помощ за психичните смущения (вж. също така третата цел). Така ще 

се избегне прекомерното лечение на лица, които не се нуждаят от (скъпоструваща) 

специализирана помощ, и ще се избегне липсата на лечение на тези, които се нуждаят от 

специализирана помощ.  

На второ място, акцентът върху промяна на равнището на професионалистите в областта на 

психичното здраве ще доведе до разработване на модули за обучение на професионалисти, 

основани на умения, ръководства за повишаване на динамиката на обратната връзка между 

професионалистите и добри практики за лечението на психичните смущения. Ще бъдат 

разработени инструменти за обучение, протоколи за обучение и насоки за обучаващите, както 

и инструменти за мониторинг (онлайн), за да се оцени дали прилагането е успешно. В идеалния 

случай тези инструменти са подходящи също така за продължение, комуникация с други 



 

 121 

професионалисти и за изработване на (международни) показатели. Примери за резултати в 

тази категория са основан на доказателствата инструмент за насочване (дърво на решенията) 

за общопрактикуващи лекари, основано на умения обучение за кратки интервенции за клинични 

психолози, работещи в първичното здравеопазване, както и насоки за съвместна работа за 

специалисти в рамките на грижите за психичното здраве за подобряване на обратната връзка 

и комуникационните процеси и за подобряване на мултидисциплинарната диагностика.  

На трето място, акцентът върху промяна на равнището на (потенциалните) клиенти 

предполага създаване на условия, в които клиентите са добре информирани и независими. Това 

означава акцент върху инструменти за засилване на анализа на езиковите формулировки в 

дискурса относно психичните смущения и обществения дебат. Организирането на източници 

за грамотност относно психичното здраве в европейска база данни за „езиков корпус“ (т.е. база 

данни, включваща голям обем текстове от „реалния свят“, позволяващи изучаването на езика) 

ще даде възможност за по-добро изучаване на (езиковото) формулиране на въпроси, свързани с 

психичното здраве и стигматизирането. Освен това оценяването на основания на 

доказателствата потенциал на новите технологии (напр. социалните медии, 

психотерапевтичните инструменти на електронното здравеопазване и мобилното 

здравеопазване и др.) и изграждането на база данни с основани на доказателствата електронни 

най-добри практики ще засили грамотността относно психичното здраве и стратегиите 

„помогни си сам“ сред различни групи от населението. На последно място, идентифицирането 

на корелати/предвестници на ниски равнища на грамотност относно психичното здраве и 

ниски равнища на поведение за търсене на помощ ще спомогне за разработването на насоки за 

основани на доказателствата лечения, които засилват грамотността относно психичното 

здраве в уязвими и/или стигматизирани групи. 

Мрежа и добавена стойност  

Фокусът на настоящия проект изисква комплексна, балансирана и умела мрежа, която има 

достъп до съответните научни и публични ресурси. Ще има участие от поне дванадесет 

държави – членки на ЕС от източни, западни, северни и южни региони на Европа. Освен това 

мрежата ще включва допълващ съвременен академичен експертен опит в областта на 

клиничната психология, психичното здраве и стигматизирането, изследване на образованието 

и анализ на дискурса, както и изследвания в областта на общественото здраве. Академичният 

експертен опит в областта на клиничната психология ще включва познаване на 

неврологичните заболявания и смущенията в развитието (напр. синдром на дефицит на 

вниманието и хиперактивност (ADHD), аутистични спектрални разстройства и др.), 

психотерапевтичните и психиатричните услуги, насърчаването на позитивно психично здраве, 

стигматизирането (свързано с психичното здраве), политиката за психично здраве и 

психотерапевтичните интервенции онлайн. Освен това ще бъдат включени специфични 

експертни познания в областта на етиката (въпроси, свързани с интегритета, морални 

разсъждения, етиката в здравеопазването), въпроси, свързани с общественото здраве, и 

насърчаване на здравето. Необходимият експертен опит в изследването на образованието ще 

включва знания относно реторичната критика на психиатрията, агенции в съвременния 

обществен дебат, стилистика, теория и анализ на метафорите, медицински обществени 

науки/здравна комуникация, анализ на дискурса и корпусни методи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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Целта на настоящия проект е да предостави основани на доказателства и на практиката знания за 

насочване към подобрени европейски грижи за психичното здраве от страна на компетентни и 

мислещи професионалисти, които си сътрудничат в рамките на и извън една добре организирана 

система за грижи за психичното здраве с капацитет да лекува всеки, който се нуждае от лечение. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4123 
=== BUDG/4123 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Цифрово здравно обслужване: повишаване на достъпността в 

отдалечените райони с помощта на нови технологии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се определят различните решения в Европа по отношение 

на цифровото здравно обслужване, което може да подобри достъпа до здравни услуги и 

тяхната достъпност навсякъде в Европа и особено в отдалечените райони. Проектът има за 

цел да създаде мрежа от европейски експерти в областта на цифровото здравно обслужване, 

които ще обменят информация относно най-добрите практики и ще предложат решения за 

интегрирането на нови технологии и цифрови инструменти в системите за здравеопазване. 

Проектът ще се съсредоточи върху отдалечените райони или регионите с ограничен достъп до 

здравни услуги и персонал (медицински сестри, лекари и др.) и ще се опита да разработи 

технически механизми и здравни процедури за използването на технологиите в областта на 

здравеопазването за предоставяните услуги. Изпълнението на проекта ще включва обмен на 

мнения между представители на държавите членки относно най-доброто регулиране на 

цифровото здравно обслужване и ще доведе до изготвянето на предложения, които могат да 

бъдат включени в националните и в европейските програми за финансиране. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е получил оценка „В“ въз основа на оценката, направена от Европейската 

комисия. Проектът ще осигури достъп до здравни услуги в отдалечените райони или региони и ще 

разработи технически механизми и здравни процедури за използването на технологиите в областта 

на здравеопазването за предоставяните услуги. Пилотният проект ще създаде също така мрежа от 

европейски експерти в областта на цифровото здравно обслужване, които ще разработят най-добри 
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практики и ще предложат решения за интегрирането на нови технологии и цифрови инструменти в 

системите за здравеопазване.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4007 
=== BUDG/4007 === 

Внесено от Sophia in 't Veld 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       800 000 800 000 800 000 800 000 

Резерви           

Общо       800 000 800 000 800 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Неравнопоставеност в здравеопазването в ЕС: към равен достъп до здравни 

заведения, стоки и услуги 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Цели: 

Разработване на набор от показатели относно достъпа до здравни заведения, стоки и услуги, 

включително свързаните със сексуалното и репродуктивното здраве здравни заведения, стоки и 

услуги в ЕС, с цел да се създаде ясна представа за съществуващата неравнопоставеност в 

здравеопазването във и между държавите членки. 

Резултати: 

— разработването на набор от показатели относно достъпа до здравни заведения, стоки и 

услуги ще даде подробна информация за достъпа до здравеопазване в ЕС и в отделните държави 

членки; 

— наборът от показатели относно достъпа до здравни заведения, стоки и услуги ще бъде 

важен инструмент за преодоляване и борба с установената неравнопоставеност, например 

посредством следващата стратегия на ЕС в областта на общественото здравеопазване; 

— наборът от показатели относно достъпа до здравни заведения, стоки и услуги ще спомогне 

за подобряването на трансграничното здравно обслужване, координация и сътрудничество. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Както беше подчертано от експертната група за търсене на ефективни начини за инвестиране в 

здравеопазването, ЕС следва да допринесе за намаляването на неравнопоставеността в 

здравеопазването в ЕС. Разработването на набор от показатели относно достъпа до здравни 

заведения, стоки и услуги ще осигури данни, ще установи пречките по отношение на достъпа до 
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здравеопазване в ЕС и в държавите членки, ще спомогне за подобряването на трансграничното 

здравно обслужване, координация и сътрудничество и ще бъде от ключово значение за намаляването 

на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4009 
=== BUDG/4009 === 

Внесено от Sophia in 't Veld 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       800 000 800 000 800 000 800 000 

Резерви           

Общо       800 000 800 000 800 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Терминални грижи в ЕС: подобряване на качеството на смърт 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Цели: 

1. Разработване на модули за обучение в областта на ориентираните към отделния човек 

терминални грижи за студентите и специалистите в областта на здравеопазването с цел да 

се подобрят знанията и уменията във всички съществуващи практики на предоставяне на 

терминални грижи в държавите — членки на ЕС. 

2. Разработване на инструмент, който би могъл да помогне на студентите и специалистите в 

областта на здравеопазването да вземат ориентирани към отделния човек решения относно 

практиките на предоставяне на терминални грижи. 

3. Мониторинг и подобряване на практиките на предоставяне на терминални грижи в ЕС, 

като се гарантира, че автономната воля на пациента се зачита в еднаква степен във всички 

държави членки. 

Резултати:  

1. Посредством включването на терминалните грижи в здравната практика здравните 

специалисти ще разполагат с повече знания и умения, за да определят мерките, които 

съответстват в най-голяма степен на автономната воля на пациента в последния етап от 

живота му. 

2. Преминава се от подход на чисто палиативни грижи към подход, който включва всички 

възможни стратегии за предоставяне на терминални грижи, които съществуват в ЕС, за да се 

гарантира, че автономната воля на пациента се зачита в еднаква степен във всички държави 

членки. 

3. Ad hoc програмите и модулите за обучение в областта на ориентираните към отделния 

човек терминални грижи се предоставят на всички заинтересовани страни в рамките на ЕС. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

До 2025 г. повече от 20% от европейците ще бъдат най-малко на 65 години. Като се има предвид 

бързото застаряване на европейското население, все повече нараства значението на образованието на 

здравните специалисти, което поставя акцент върху подобряването на качеството на живот в края на 

жизнения път. Обучението в областта на терминалните грижи продължава да бъде недостатъчно в 

ЕС, което се дължи отчасти на липсата на знания. Следователно терминалните грижи следва да бъдат 

включени в програмите за обучение на студентите и специалистите в областта на здравеопазването, 

за да се установи ориентиран към отделния човек подход за предоставяне на терминални грижи, при 

който автономната воля на пациентите е от ключово значение и се зачита в еднаква степен в целия 

ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4037 
=== BUDG/4037 === 

Внесено от Simona Bonafè, Daniele Viotti 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — INTEGRATE: Разработване на интегрирани стратегии за наблюдение и 

лечение на хроничните и ревматичните заболявания: ролята на показателите за качество и 

докладваните от пациентите резултати като допълнение към медицинската оценка за 

активността на заболяването и вредите от него 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Широко разпространено е мнението, че клиничната картина, която се наблюдава при много 

хронични заболявания (като например диабет, сърдечносъдови заболявания, неврологични 

заболявания, ревматични заболявания), се дължи на съчетанието на различни компоненти. 

Това са активността на заболяването, вредите вследствие на самото заболяване или неговото 

лечение, коморбидността, токсичността на лекарствата и, не на последно място, качеството 

на живот и тежестта на заболяването за пациентите. Следователно оптималното лечение и 

управление на хроничните заболявания изисква интегрирането на тези аспекти.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Следователно е важно да се разработят стратегии за интегриране на показателите за качество и 

докладваните от пациентите резултати в медицинската оценка за активността на заболяването и 

вредите от него, комормидността и токсичността на лекарствата, за да се подобрят грижите при 

хроничните заболявания и да се създаде нов и икономически по-устойчив модел за управление на 

хроничните заболявания. Като едни от най-важните хронични заболявания ревматичните 

заболявания могат да бъдат „еталонен модел“ за хронични заболявания, които засягат голяма част от 

населението и различни групи от него. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4108 
=== BUDG/4108 === 

Внесено от Claudia Tapardel 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Преразпределяне на храни 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Съгласно финансирано и публикувано през 2010 г. проучване, по различни причини като лошо 

управление на хранителните запаси от страна на големите търговци на дребно и неустойчиво 

поведение на купувачите, ежегодно в Европа се разхищават приблизително 89 милиона тона 

храна. Следвайки тази тенденция, ако не бъдат предприети конкретни мерки на равнището на 

ЕС за предотвратяване и управление, се очаква количеството на разхитените храни да 

надхвърли 126 милиона тона. Държавите членки приеха поредица от инициативи за 

предотвратяване на разхищението на храни, включващи информационни инструменти и 

кампании, логистични подобрения и програми за преразпределяне на храните.  

Този пилотен проект има за цел да подпомогне усилията на ЕС за преодоляване на проблема с 

разхищението на храни, по-специално чрез ефективно популяризиране и прилагане на насоки за 

улесняване на преразпределянето на храни в ЕС. Комисията ще разработи тези насоки в 

рамките на съществуваща правна рамка заедно със съответните органи в държавите членки и 

със заинтересованите страни, представляващи различните участници в хранителната верига 

(земеделски производители, производители на храни, търговци на дребно, ресторантьорство и 

хотелиерство). 

Проектът ще включва следователно, за всяка от 28-те държави членки: преглед на 

политиката/регулаторната рамка за преразпределянето на храни, анализ на 

политиките/законодателството, които оказват въздействие върху преразпределянето на 

храни, изследванията на заинтересованите страни, срещи и консултации за насърчаване на 

диалог с лицата, изготвящи политиките на национално равнище, натрупан опит и най-добри 

практики в рамките на Европейската федерация на хранителните банки и различни 

информационни кампании. 
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Въпреки факта, че ЕС не разполага с правомощия за създаването на хранителни банки в 

държавите членки, създаването на подходяща рамка за преразпределянето на храни в ЕС би 

могло да помогне на държавите членки да приемат поредица от програми за преразпределяне на 

храни, като например хранителните банки. Доказано е, че тези програми имат положително 

социално-икономическо въздействие върху местните общности, особено по отношение на 

групите хора в неравностойно положение, като допринасят за борбата срещу глада и 

недохранването, чрез създаването на работни места и чрез повишаването на отговорността 

на отделните лица.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е преразглеждан с цел съсредоточаване върху политиките за преразпределяне 

на храни на равнището на ЕС, които ще предоставят на компетентните органи на държавите членки 

необходимия набор от насоки и инструменти за осъществяването на редица програми за борба с 

разхищението на храни и за преразпределяне на храни на местно и на национално равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4125 
=== BUDG/4125 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Спешна медицинска помощ: към обща система за спешна медицинска 

помощ, определяне и разработване на модели/най-добри практики за трансгранично 

сътрудничество в областта на услугите, свързани със спешна медицинска помощ, в граничните 

региони на държавите членки, в подкрепа на член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 2011/24/ЕС 

за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се определят различните модели на спешна медицинска 

помощ в Европа, за да се осигури по-добра координация между тях, което ще доведе до по-добро 

трансгранично сътрудничество в областта на услугите, свързани със спешна медицинска 

помощ, в граничните региони на държавите членки. Проектът има за цел създаването на 

общност от специалисти в областта на спешната медицинска помощ, които ще обменят 

информация относно най-добрите практики и ще предлагат решения за създаването на обща 

система, която ще осигури по-лесен достъп за всички европейски граждани до спешна 
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медицинска помощ отначало в граничните региони, а после и в цяла Европа. Чрез повишаване на 

осведомеността на основните заинтересовани страни в резултат на проекта ще бъде изготвен 

стратегически документ за политиката, който ще послужи като основа за създаването на по-

единна система за спешна медицинска помощ с общи правила, а също така и с общи права за 

всички европейски граждани. Очаква се проектът да доведе до определянето и разработването 

на модели/най-добри практики за трансгранично сътрудничество в областта на услугите, 

свързани със спешна медицинска помощ, в граничните региони на държавите членки, в подкрепа 

на член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при 

трансгранично здравно обслужване.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е получил оценка „В“ въз основа на оценката, направена от Европейската 

комисия. Пилотният проект ще доведе до създаването на обща система, която ще осигури по-лесен 

достъп като начало за всички европейски граждани, живеещи в граничните региони, до спешна 

медицинска помощ чрез обмен на информация относно най-добрите практики и предлагане на 

решения от общност на специалисти в областта на спешната медицинска помощ.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4130 
=== BUDG/4130 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейски здравен гаранционен фонд за мобилност на пациентите: 

подкрепа за разходите за пътуване и настаняване на лица, които придружават пациенти, 

търсещи лечение зад граница от центрове на европейските референтни мрежи 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на това подготвително действие е да се даде възможност за намирането на решения, 

които ще подобрят достъпа на пациентите до здравна мобилност в Европа, и за въвеждането 

на пилотен гаранционен фонд, чиято цел е да улесни сътрудничеството между държавите 

членки и да осигури мобилността на пациентите в рамките на Европа чрез покриване на пътни 

разходи и на разходи за настаняване на лицата, които придружават пациенти, търсещи 

трансгранично лечение от центрове на европейските референтни мрежи.  
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Това действие има за цел да изработи, заедно с най-добрите европейски експерти и 

специалисти в тази област, механизмите, правната рамка и техническите инструменти, 

които ще осигурят условия за създаването в дългосрочен план на финансиран от ЕС фонд за 

мобилност на пациентите. 

Поради това действието ще доведе до създаването, с подкрепата на Европейската комисия и 

на държавите членки, на пилотен европейски здравен гаранционен фонд, който ще осигури 

подкрепа за мобилността на пациентите в ЕС в рамките на европейските референтни мрежи. 

Фондът ще покрива пътните разноски и разходите за настаняване на лицата, които 

придружават пациенти, търсещи трансгранично лечение от центрове на европейските 

референтни мрежи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това подготвително действие е получило оценка „Г“ въз основа на оценката, направена от 

Европейската комисия. 

Чрез това подготвително действие ще се създаде пилотен европейски здравен гаранционен фонд, 

който ще осигури подкрепа за мобилността на пациентите в ЕС в рамките на европейските 

референтни мрежи с подкрепата на Европейската комисия и на държавите членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4323 
=== BUDG/4323 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, 

Pablo Iglesias, Tania González Peñas 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Достъп до иновативни лекарства в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект има за цел: 

1. да опише положението в държавите членки по отношение на достъпа до иновативни 

лекарства; 

2. да предложи мерки на равнището на ЕС за улесняване на бързия достъп на пациентите до 
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безопасни и иновативни лекарства на достъпни цени, като същевременно се намалят 

различията по отношение на достъпа; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Следва да се вземат предвид: 

— ограниченията в някои държави членки във връзка с възстановяването на разходи за закупени 

лекарства, и по-специално иновативни лекарства;  

— големите различия, с които се сблъскват пациентите в Европа по отношение на достъпа до 

определени лечения, което е съвсем очевидно за иновативните лекарства. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4355 
=== BUDG/4355 === 

Внесено от Csaba Sógor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       750 000 750 000 750 000 750 000 

Резерви           

Общо       750 000 750 000 750 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — „Кампания за профилактика на заболяванията на венците и повишаване на 

осведомеността в тази област“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Достъпът до стоматологично здравно обслужване е основно право на човека, прието от ООН, 

но пародонтитът остава едно от най-често срещаните заболявания за човечеството, а 

„достъпът“ не е единственият важен въпрос, свързан със здравето на венците. 

Осведомеността относно здравето на венците и профилактиката на заболяванията на 

венците могат също да играят ключова роля за подобряване на общото здравословно състояние 

на европейските граждани, както и на общественото здраве в целия ЕС. Миналата година 

Европейският семинар по пародонтология (водеща международна научна среща) публикува 

списък с конкретни препоръки за обществеността, отделните пациенти, подложени на 

стоматологично лечение, и стоматологичните специалисти по отношение на най-добрите 

действия за повишаване на ефикасността на първичните и вторичните профилактични мерки. 

Информацията за тези профилактични мерки заслужава да бъде разпространена сред 

населението на ЕС чрез кампания за профилактика и повишаване на осведомеността относно 

заболяванията и здравето на венците, която би изпратила ефективни здравни послания 
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относно профилактиката и начините за самооценка. В рамките на пилотен проект следва да 

се изберат държави от ЕС с различни видове системи на здравеопазване и при съблюдаване на 

географски баланс (изток-запад и север-юг) с цел да се разработят, изпробват и оценят 

комуникационни стратегии за разпространение на тази съществена информация. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Стоматологичното здравно обслужване представлява голямо натоварване за ЕС от финансова и 

медицинска гледна точка и оказва въздействие както върху здравния му сектор, така и върху общото 

здравословно състояние и качество на живот на гражданите. Нови научни данни доказват, че 

насърчаването на осведомеността и самостоятелното установяване на заболявания на венците би 

спестило милиарди на данъкоплатците чрез увеличаване на профилактиката и ранното третиране. 

Този пилотен проект има за цел инициатива за ангажиране на обществеността в целия ЕС чрез 

разработване, изпълнение и оценка на кампания за профилактика както сред пациентите, така и на 

равнище обществено здравеопазване. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4454 
=== BUDG/4454 === 

Внесено от Pina Picierno, Daniele Viotti 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Курсове за първична профилактика за момичета, живеещи в райони със 

завишен риск от рак на гърдата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основната цел на този пилотен проект е първичната профилактика на рака на гърдата в 

общини, намиращи се в райони, в които е налице висок процент на замърсяващи вещества 

поради извънредни причини, като например замърсяването на почвата и на водата, причинено 

от незаконното изхвърляне на токсични отпадъци, силно замърсяващи фабрики или обекти, 

където третирането на отпадъците има опасни последици за околната среда. 

Доказано е, че в тези райони рискът от тумори е много по-висок, отколкото в „нормални“ 

територии, и поради това е от съществено значение не само да бъдат разработени лечения и 

да се даде тласък на научните изследвания за терапии на рака, но също така да бъдат 

разпространени знанията за значимостта на профилактиката, особено сред младите жени. 
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На този етап, разбира се, превенцията може да бъде много по-ефективна и може да спре 

развитието на рака, така че той да не достигне до опасни стадии. 

Проектът е насочен към момичетата, посещаващи последните години на средното училище 

или посещаващи университет, от описаните по-горе райони, за които е доказано, че случаите 

на тумори са статистически много по-чести от средното. 

Целта на проекта е да се повиши информираността относно всички действия и фактори, 

които биха могли да предотвратят рака на гърдата. Следва да се постави акцент върху 

обучението относно поведението и начина на живот, които биха могли да увеличат 

шансовете за поява на тумори, като например злоупотребата с алкохол или цигари или 

неправилните хранителни навици.  

Най-важното е, че проектът следва да установи контакти между момичетата и лекари, 

които могат да обяснят какво е рак на гърдата и как да бъде установен той посредством 

изследване на гърдата, което момичетата могат да направят сами. Изследването на гърдата, 

което момичетата могат да направят сами, засега е сред най-добрите практики за откриване 

на рака и лечението му, докато е все още на ранен етап. По тази причина проектът следва да 

подкрепя обучение с пряк контакт с лекари и експерти, за да бъдат обяснени тези въпроси. 

Превенцията не е лечението, но в районите със завишен риск може да бъде много ефективна и 

да предотврати по-тежки лечения и да спаси човешки животи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Превенцията в повечето случаи винаги е най-доброто лечение за дадено заболяване. В районите със 

завишен риск от развиване на рак на гърдата изследването на гърдата, което момичетата могат да 

направят сами, може да спаси живот, ако бъде преподавано на ранен етап на момичетата. В момента 

няма действия от Комисията, които да са насочени към тази специална целева група от хора и 

съответните територии, затова е важно да се разработи такова действие в рамките на Европейската 

инициатива за рака на гърдата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4518 
=== BUDG/4518 === 

Внесено от Annie Schreijer-Pierik 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Резерви           

Общо       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Съвместни грижи — туининг проект: развитие на инфраструктура за 
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трансгранични грижи 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът е насочен също така към преодоляване на пречките при финансирането, към 

системата за предоставяне на грижи и към езиковите бариери. Политиката за профилактика 

на инфекциите може да бъде хармонизирана и пречките в сектора на международното 

предоставяне на грижи могат да бъдат премахнати. 

Целият проект е предвиден да продължи 3 години, като през първите 2 години ще бъде пилотен 

проект, а след това ще се трансформира в подготвително действие, ако осъществяването му 

бъде успешно. Бюджетът от 1 200 000 EUR ще бъде разпределян поравно между двата 

трансгранични региона всяка година. 

Еврорегионалните проекти в областта на предоставянето на грижи ще бъдат стимул за 

иновативно лечение и засилена мобилност на пациентите на принципа „better-in/better-out“ 

(пациентите влизат в по-добро състояние излизат в по-добро състояние). Тъй като в проекта 

участват два европейски региона, ще има възможност за сравняване и обмен на добри 

практики. Амбицията на еврорегионите е да служат за пример на други подобни граничещи си 

региони в Европа в бъдеще. 

В резултат от трансграничния проект списъците с чакащи ще бъдат съкратени, пациентите 

ще имат нужда от по-малко време за пътуване, качеството на грижите ще бъде повишено и 

центровете за предоставяне на грижи ще бъдат използвани по-ефективно. Грижите ще бъдат 

по-достъпни и с по-високо качество. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Секторът на предоставяне на грижи се развива бързо, добрите грижи стават зависими от 

съотношението цена/качество. Следователно лицата, полагащи грижи, и осигурителните дружества 

трябва да приспособят начина, по който предлагат грижи и възстановяват разходите за тях. Целта е 

да се създадат възможности за пациентите да използват услугите, предлагани от болници и центрове 

за предоставяне на грижи в граничещи региони. Трансграничната инфраструктура за предоставяне на 

грижи трябва да бъде подобрена. Проектът има за цел сътрудничество между регионите в 

Нидерландия-Германия и Нидерландия-Белгия за създаване на устойчива инфраструктура за лечение 

и грижи. Развитието сътрудничество ще доведе до предоставяне грижи, които са достъпни, безопасни 

и ефективни.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4621 
=== BUDG/4621 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Younous Omarjee, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       660 000 330 000 660 000 330 000 

Резерви           

Общо       660 000 330 000 660 000 330 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подпомагане на страдащите от проблеми с алкохола жени с цел 

намаляване на рисковете, особено по време на бременност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на настоящия пилотен проект е да се създаде специална структура за подпомагане на 

жените, особено по време на бременност. Целта е да се намали броят на децата, които са 

изложени на въздействието на алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен 

синдром (ФАС), посредством предприемането на практически мерки, като например насочване 

на страдащите от проблеми с алкохола жени към специалисти по превенция, координиране на 

усилията за подпомагане, създаване на специални дискусионни групи за жени, оказване на 

подкрепа на семействата в рамките на неформални срещи между тях и здравни специалисти и 

насърчаване на доброволното участие на жените в усилията за първична превенция.  

Посредством ориентирането си към жените в затруднено положение, обединяването им, 

предоставянето на медицинска и социална подкрепа и ангажирането на семействата им 

структурата за подпомагане ще цели да насърчи проявата на силна ангажираност у жените 

по отношение на лечението на зависимостта им и да предложи специален, всеобхватен и 

съгласуван пакет от грижи под надзора на специалисти.  

Общ контекст: 

Пренаталната експозиция на алкохол и причинените от нея обществени проблеми са 

изключително сериозен проблем за общественото здраве. Понастоящем случаите на ФАС 

представляват 1 до 2% от ражданията на живи деца в Европа като цяло и повече от 4% в 

някои общности (в Италия, Хърватия и Реюнион). Смята се, че 1% от децата на 20-те % от 

жените, които са съобщили за консумация на алкохол по време на бременността, ще страдат 

от проблеми, които невинаги биват откривани при раждането. 

Женският алкохолизъм и алкохолните ексцесии сред младите хора понастоящем нарастват 

във всички държави членки, което поражда опасения за повишаване на рисковете във връзка със 

злоупотребата с алкохол. За да реагира на тази ситуация, на 29 април 2015 г. Парламентът 

прие резолюция, в която призова Комисията да разработи нова европейска стратегия по 

отношение на алкохола. 

От друга страна, все още съществува табу и алкохолизмът сред жените често е заклеймяван. 

Отговорността се вменява на консумиращото лице, а не на консумирания продукт. Една 

страдаща от алкохолизъм майка носи двойна вина, на първо място, поради зловредния си навик, 

и на второ място, защото е възприемана като лоша майка, чиито деца биха могли да бъдат 

настанени в центрове за приемни грижи или приемни семейства. Опитът показва, че жените, 

които се борят с алкохолен проблем, рядко търсят специализирани структури за подпомагане 

и услуги за лечение на зависимости. Следователно се налага да се обмисли какво възпрепятства 

достъпа на тези жени до лечение, които трябва да получат необходимата подкрепа и 

последващи грижи. 

Идентифицирането на изложените на риск лица във възможно най-ранна възраст и 
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предлагането на подходящи медицински и парамедицински грижи и социална, образователна и 

професионална подкрепа са от ключово значение, не само за гарантиране, че всеки получава 

добър шанс в живота, но също така и поради икономическите и социалните последици от 

това. Гарантирането на установяването на свързаните с алкохола проблеми на възможно най-

ранен етап от бременността — и в идеалния случай преди нейното начало — с цел да може да 

се помогне на съответните жени да спрат пиенето, трябва да бъде приоритет.  

Въпреки че в повечето части на Европа се предлага висококачествено лечение на 

зависимостите, не съществуват специални разпоредби за специфичните нужди на 

страдащите от проблеми с алкохола жени. Тези жени се нуждаят от някой, който е готов да 

ги изслуша, да им обърне внимание, да им вдъхне увереност и да им предложи подкрепа, без да се 

намесва в личния им живот.  

Цели:  

Целта на този пилотен проект, който представлява експериментална инициатива, е да 

докаже наличието на интерес и осъществимостта за създаването на такива структури в 

Европейския съюз. Той може впоследствие да бъде преобразуван в подготвително действие, 

което би могло да послужи като основа за европейска програма за борба с проблемите във 

връзка с пренаталната експозиция на алкохол. Пилотният проект трябва да бъде изпълняван 

успоредно с действията на СЗО в тази област и да ги допълва, както и да използва 

резултатите и констатациите от Европейския план за действие относно консумацията на 

алкохол сред младежите и епизодичната консумация на големи количества алкохол наведнъж 

(алкохолни ексцесии). 

Оценка:  

Пилотният проект ще се оценява непрекъснато през целия му двугодишен срок на изпълнение. 

Това оценяване ще се фокусира върху редица показатели (брой на участващите жени, брой на 

заявленията, намаляване на риска и т.н.), както и върху това дали проектът води до 

очакваните резултати.  

Бюджет:  

Бюджетът ще покрие разходите за материали (оборудване и консумативи) за самия проект, 

възнаграждението на участващите здравни специалисти и необходимите разходи за реклама. 

Годишните разходи се оценяват на 330 000 EUR.  

Място на изпълнение: 

Пилотният проект би могъл да бъде експериментално реализиран в един регион на Европейския 

съюз и впоследствие обхватът му да бъде разширен, за да обхване другите региони на ЕС в 

рамките на европейска програма за борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция 

на алкохол, която ще свърже в мрежа регионалните структури за подпомагане и ще позволи 

събирането на информация и най-добри практики.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на този пилотен проект е да се намали броят на децата, които са изложени на въздействието на 

алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен синдром (ФАС) в ЕС, посредством 

създаването на устойчиви структури за подпомагане на жените и свързването им в мрежа на 
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европейско равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4622 
=== BUDG/4622 === 

Внесено от Kateřina Konečná, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви           

Общо       500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Укрепване на устойчивостта на пациентските организации 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основните цели на пилотния проект са: 

I. Преглед на капацитета и степента на развитие на пациентските организации в ЕС към 

момента; 

II. Разширяване на обхвата на системата за прегледи и проучване за потенциални схеми за 

финансиране;  

III. Подобряване и насърчаване на работата, свързана с потенциални търгове, насочени към 

сектора на здравеопазването и сектора на здравното осигуряване, които вече са разработени 

от агенциите, законодателите на равнище ЕС и на национално равнище, с участието на 

заинтересованите страни от гражданското общество; 

IV. Насърчаване и подкрепа на промените в капацитета на местните пациентски организации, 

обмена на добри практики, повишаване на отчетността и прозрачността на НПО и 

улесняване на партньорствата с местни, регионални и национални органи на управление, 

ползване на различни източници на финансиране и капацитет за предоставяне на 

висококачествени услуги на пациентите; 

V. Оценка и укрепване на устойчивото развитие и дългосрочните резултати на пациентските 

организации, като се опрости достъпът до здравно обслужване на пациентите в ЕС;  

VI. Разширяване на мрежата от пациентски организации, укрепване на полезното 

взаимодействие, ползването на различни източници на финансиране, устойчивостта в 

дългосрочен план и връзката с научно-медицинските дружества и държавните институции; 

VII. Проектът има за цел повишаване на прозрачността и степента на успешно привличане на 

финансиране, но също така прозрачност при процесите на пациентските организации и 

подобряване на полезното взаимодействие между тези организации и други заинтересовани 

страни в сектора на здравеопазването. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Положението на пациентските организации в ЕС отдавна е незадоволително. Основните проблеми са 

липсата на финансиране, на отчетност и на прозрачност, липсата на процеси и честата смяна на 

служителите. Основната цел на пилотния проект е повишаване на прозрачността и устойчивостта на 

пациентските организации. Това ще бъде ценен ресурс, който ще позволи на създателите на 

политики да разберат нуждите на населението по отношение на достъпа до здравеопазване на 

национално равнище и на равнище ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4623 
=== BUDG/4623 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 

Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 03 77 20       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Картографиране на глобалната заплаха, породена от антимикробната 

резистентност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект ще включва задълбочено проучване на предписването и употребата на 

антибактериални средства в африканските държави на юг от Сахара, където липсата на 

данни възпрепятства формулирането на национални планове за мониторинг. Целта е да се 

изгради база данни относно моделите на употреба на антибиотиците и случаите на 

бактериална мултирезистентност в развиващите се държави и да се разберат моделите на 

поведение и здравните нужди в африканските общности, като се постави акцент по-

конкретно върху търсенето на антибиотици, достъпа до тях и употребата им, както и върху 

степента, до която се следват предписаните курсове на лечение. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Причинените от резистентни микроорганизми инфекции често не реагират на обичайното лечение, 
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което води до по-дълги периоди на заразяване, по-висок риск от смърт и по-големи разходи. 

Същевременно през последните години се наблюдава появата на нови механизми на резистентност, 

които сериозно подкопават ефикасността на последното поколение антибиотици. 

Този пилотен проект е отговор на призива на СЗО към всички заинтересовани страни, в т.ч. 

законодателните и планиращите органи, да реагират и да предприемат действия срещу 

антимикробната резистентност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1113 
=== S&D//7013 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез полагане 

на грижи и ефективни стратегии за лечение 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Рискът от насилие и възприемането на риска от насилие от страна на пациентите, страдащи 

от тежки психични разстройства, е общоевропейски проблем на общественото здраве, не само 

поради потенциала за нараняване и смърт на пациенти, персонал, роднини и непознати, но 

също и поради обратния терапевтичен ефект, до който водят както насилието, така и 

мерките, предприемани за неговото предотвратяване. Стигматизацията на психическите 

заболявания е тясно свързана с възприемането сред обществеността на страха от насилие от 

страна на психично болните лица. Този натиск може на свой ред да повлияе на клиничните 

специалисти и дори на лицата, ангажирани с вземането на решения за политиките. 

Неотдавнашните, драматични събития, като катастрофата на „Джърмануингс“, поставиха 

акцент върху значението на този проблем в очите на европейската общественост, като 

подчертаха необходимостта от разработване на превантивни мерки и стратегии на лечение, 

които да бъдат в състояние да идентифицират и намалят риска от насилствено поведение от 

страна на хората, страдащи от тежки психични разстройства, независимо дали то е насочено 

срещу самите тях или срещу други хора. Въпреки че като абсолютна стойност тези рискове са 

ниски и представляват малка част от насилието в обществото, изясняването на процентите 

и тенденциите следва да помогне за разглеждането на митовете в обществото относно 

опасния характер на психиатрично болните. Напротив, счита се, че повече от половината 

самоубийства в европейските държави са в случаите на хора със скрити психични 

разстройства. Ето защо в рамките на предлагания проект ние ще разгледаме също така 

самоубийствата сред освободени психиатрични пациенти със съдебно досие, както и опитите 

за самоубийство. Последното води до повтарящи се настанявания в болница и може да има 

дълбоки, увреждащи последствия върху духа на обслужващия медицински персонал.  

Възприеманата заплаха от насилие води до засилена употреба на принудителни мерки като 

недоброволно настаняване в болница, ограничителни мерки, изолиране и принудително вземане 
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на лекарства, което пациентите и полагащите грижи за тях почти винаги възприемат като 

травма и дори с обратен терапевтичен ефект и може, на свой ред, да подбуди агресивни 

реакции у пациентите, вместо ангажираност и съдействие. Освен това, недоброволното 

хоспитализиране в сигурни съдебни отделения, след редки, но сериозни актове на насилие, 

свързани с тежки психични разстройства, могат да доведат до продължителен престой в 

болница и да изразходват непропорционално голяма част от ограничените бюджети на 

здравеопазването в областта на психическите заболявания. 

В това проучване ние предлагаме да се съсредоточим върху услугите на съдебната психиатрия, 

които на първо място полагат грижи за онези пациенти, страдащи от психическо 

разстройство, които представляват риск за другите, въпреки че при тях се наблюдава също 

така и повишен риск от самоубийство. Новите услуги за амбулаторни и хоспитализирани 

пациенти за управлението на такива пациенти се увеличават в много от европейските 

държави, но не във всички. Разработват се нови модели за лечение на тази често 

маргинализирана група пациенти, включително например съдебни, проактивни екипи за лечение 

в общност на амбулаторните пациенти, както и специализирани съдебни клиники. При все 

това, в рамките на Европа проектирането на услуги, стратегиите за намеса и правните рамки 

по отношение на пациентите, носещи риск от насилие, или които са извършили насилствени 

деяния, варират значително. Последните никога не са били оценявани в сравнителен план по 

отношение на удовлетворението на пациентите, терапевтичната ефективност, 

намаляването на риска, възстановяването и разходите: въпреки това в някои държави за тези 

услуги се изразходват 20% от ресурсите с оглед полагането на грижи за по-малко от 1% от 

психиатричните пациенти. Тази липса на съпоставими и надеждни данни пречи на много 

европейски държави да се възползват от иновативните стратегии, разработени в онези 

държави, които са били в състояние да разпределят повече ресурси в иновациите и 

научноизследователската дейност и са изпитали потенциално повече терапевтични и 

ефективни модели на предоставяне на услуги. 

По-доброто разбиране на факторите, свързани с риска от насилие спрямо себе си или спрямо 

другите, при пациенти с тежки психически разстройства, оценката на най-добрите 

инструменти, които са в състояние да предвидят риска, за вземането на решения, както и 

оценка на ефективните лечения, ще бъдат от полза на клиничните специалисти, 

административните кадри, законодателите и правителствата при планирането и 

развитието на услуги и в разработването на превантивни мерки и на мерки за подкрепа. Освен 

това, сравнението на националните различия в пътищата към съответните грижи и тяхното 

напускане, включително специализирани сигурни услуги, в различните страни е от 

изключително значение в настоящия момент, и един европейски проект, които съчетава 

различни държави членки с различни здравни и правни системи, ще предостави ценна 

информация с оглед подобряване на качеството на грижите за психичното здраве на тази 

трудна, маргинализирана част от населението, за която се налагат същевременно огромни 

разходи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът се съсредоточава върху услугите на съдебната психиатрия, които полагат грижи за 

пациенти, страдащи от психическо разстройство, които представляват риск за другите, и при които се 

наблюдава завишен процент на самоубийства. В Европа услугите, стратегиите и правните рамки, 
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занимаващи се с риска от насилие, са различни. Разбирането на факторите, свързани с риска от 

насилие спрямо себе си или спрямо другите, при пациенти с тежки психически разстройства, 

оценката на инструментите, които са в състояние да предвидят риска, с оглед на вземането на 

решения, и оценката на ефективните лечения ще бъдат в услуга на планирането на услуги и в 

разработването на превантивни мерки и на мерки за подкрепа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1114 
=== S&D//7014 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви           

Общо       500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — За по-справедливо и по-ефективно измерване на достъпа до здравеопазване в 

ЕС за засилване на сътрудничеството и трансфера на ноу-хау 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Кратко описание: 

Като признава, че измерването понастоящем на достъпа до здравеопазване е показало, че 

страда от някои ограничения по отношение на предоставянето на адекватна, точна, 

надеждна и навременна информация относно достъпа в ЕС, пилотният проект ще разработи и 

управлява смесен нов набор от мерки за достъпа до здравеопазване и/или подобряването на 

съществуващите такива, с цел да се отговори на различните потребности на отделните 

заинтересовани страни в областта на здравеопазването.  

Неговата основна цел е да позволи разработването на политики, които да се занимават с 

неравенството в сферата на здравеопазването и бариерите по отношение на достъпа въз 

основата на обективна и сравнима информация и допринасят за подобряването на 

устойчивостта и резултатите на системите за здравеопазване в държавите — членки на ЕС.  

Цели и очаквани резултати от пилотния проект: 

а) преглед на съществуващите мерки и показатели, както и различните аспекти на достъпа в 

рамките на Европейския съюз; 

б) разработването, посредством консултации с ключови заинтересовани страни, на възможни 

нови показатели и/или подобряването на съществуващите такива, за да се гарантира, че са 

достигнати групите, уязвими от изключване, и по този начин се придобие «цялостна картина» 

за достъпа до здравеопазване по страни и региони; 

в) пилотно тестване на тези показатели в географски, икономически и културно разнообразни 

държави — членки на ЕС и усъвършенстване;  

г) проучване и евентуално валидиране на нов набор от показатели и/или на съществуващите 

такива, подобрени със съответните европейски и международни организации и агенции; 

д) стратегия и пътна карта за разширяване и прилагане, с акцент върху три приоритета по 
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отношение на заболяванията: а) незаразни заболявания, б) заразни заболявания, в) редки 

заболявания; 

Основният резултат от пилотния проект ще бъде набор от нови и допълващи се показатели 

и/или подобряването на съществуващите такива, за оценка на достъпа на пациентите до 

здравеопазване и здравно обслужване. Това ще бъде ценен ресурс, който да позволи на 

изготвящите политиките да следят достъпа на населението до здравеопазване на европейско, 

национално и регионално равнище. Той ще позволи наблюдаването и сравняването на достъпа 

на равнище ЕС в помощ на лицата, които изготвят политиките, да разработят програми и 

политики за намаляване на неравенството в здравеопазването. Понастоящем определенията за 

достъп не са ясни и последователни между европейските държави и не попадат в 

последователна концептуална рамка. Пилотният проект ще използва междусекторен и 

мултидисциплинарен подход за постигане на консенсус между различните заинтересовани 

страни относно понятието и измеренията на достъпа до здравеопазване и неговото измерване. 

Организациите на пациентите трябва да бъдат приобщени към този анализ, за да се осигури 

информация за полуформалния достъп. Предвижда се проектът да продължи две години. При 

изпълнението на проекта Комисията следва да вземе предвид становището относно достъпа 

до здравни услуги на експертна група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването.  

Обосновка: 

Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни 

различия и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване 

в рамките на държавите — членки на ЕС, както и между тях. Социално-икономическият 

статус, местоживеенето, полът, етническата група и равнището на образование са сред най-

често срещащите се фактори, които имат отражение върху достъпа до здравеопазване. 

Неотдавнашната икономическа криза доведе до значително разширяване на пропастта между 

хората с различен социално-икономически статус, в резултат на което социалното разслоение 

в здравеопазването се увеличи. Застаряването на населението и изострянето на 

неравенството в областта на здравеопазването в резултат на икономическата криза 

подсказва, че въпросът за достъпа следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, 

който да подкрепя и позволява на държавите членки да идентифицират и осъществят 

ефективни решения. За постигането на тази цел е наложително достъпът до здравеопазване 

да се измерва по общ, основан на доказателства и ефективен начин.  

Европейската комисия, Световната здравна организация, ОИСР и други международни 

организации подчертават значението на точни и надеждни измервания на достъпа до 

здравеопазване, за да се гарантира, че здравните системи са прозрачни, достъпни и отговарят 

на нуждите на населението. Освен това, резултатите от проучвания показват, че социалните 

фактори, определящи здравето, които оказват влияние върху достъпността на системата на 

здравеопазване, водят до увеличаване на различията между страните от ЕС и вътре в тях.  

Общ недостатък на сегашните показатели е, че те измерват оценката на отделните лица за 

неудовлетворени потребности от здравни грижи, а не дават възможност за обективно 

измерване на достъпа. В много случаи съществуващите самостоятелно докладвани измервания 

за достъпа до здравеопазване са предназначени за оценка на използването на здравните услуги, 

като не успяват да оценят достъпа сред трудно достъпни (уязвими) групи от населението. В 

действителност те оценяват достъпа сред пациентите, които са в състояние да достигнат 

(във финансов и друг смисъл) до системата на здравеопазването. Това е важен пропуск, тъй 

като уязвимите групи от населението са засегнати непропорционално от неравенството по 

отношение на здравеопазването, поради което те са изправени пред множество пречки в 

достъпа до здравни услуги. В резултат на това се изразходват огромни ресурси, без да се създаде 

правилната основа от познания, въз основата на които да могат да действат лицата, 

изготвящи политиките.  

В много случаи националните проучвания, използвани за оценка на достъпа, не позволяват 
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извършването на сравнения между страните, като тези методи и подходи подлежат на 

присъщи ограничения. Данните, събрани на национално равнище, се влияят от политическите 

приоритети във всяка държава по отношение на наличните показатели и въпросите от 

областта на здравеопазването, на които се дава приоритет. Освен това при индивидуално 

предоставените данни за измервания, които обикновено се използват за оценяване на достъпа, 

има опасност от пристрастност, особено по отношение на разработването на въпросниците 

и планирането на изследванията, формулирането на въпросите, както и културни и 

психологически фактори. Това, което липсва, са всеобхватни показатели, които да 

предоставят информация не само за наличието, адекватността, целесъобразността и 

ценовата достъпност на здравните услуги, но и за качеството и използването им от страна на 

гражданите.  

Оценката на достъпа остава обща и в някои случаи повърхностна и противоречива. 

Настоящите мерки за достъпа до здравеопазване не могат да предоставят адекватна и 

подходяща информация в съответствие с потребностите, целите и ролята на всеки участник. 

Освен това налице е дублиране между настоящите инструменти за оценка на достъпа, както 

и дефицит на качеството и значителни пропуски. Тъй като достъпът до здравеопазване се 

нуждае едновременно от показатели за процесите и за резултатите, има необходимост от 

смесена, но приложима система за измерване. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Въпреки големите подобрения в здравните системи в ЕС, продължават да съществуват явни различия 

и неравенства по отношение на достъпа на пациентите до качествено здравеопазване в рамките на 

държавите — членки на ЕС, както и между тях. Неотдавнашната икономическа криза доведе до 

значително разширяване на пропастта между хората с различен социално-икономически статус, в 

резултат на което и социалното разслоение в здравеопазването се увеличи. Застаряването на 

населението и изострянето на неравенството в резултат на кризата подсказва, че въпросът за достъпа 

следва да бъде разгледан на равнището на ЕС по начин, който да позволи на държавите членки да 

идентифицират и осъществят ефективни решения. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1115 
=== S&D//7015 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       660 000 330 000 660 000 330 000 

Резерви           

Общо       660 000 330 000 660 000 330 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подпомагане на страдащите от проблеми с алкохола жени с цел 
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намаляване на рисковете, особено по време на бременност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на настоящия пилотен проект е да се създаде специална структура за подпомагане на 

жените, особено по време на бременност. Целта е да се намали броят на децата, които са 

изложени на въздействието на алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен 

синдром (ФАС), посредством предприемането на практически мерки, като например насочване 

на страдащите от проблеми с алкохола жени към специалисти по превенция, координиране на 

усилията за подпомагане, създаване на специални дискусионни групи за жени, оказване на 

подкрепа на семействата в рамките на неформални срещи между тях и здравни специалисти и 

насърчаване на доброволното участие на жените в усилията за първична превенция.  

Посредством ориентирането си към жените в затруднено положение, обединяването им, 

предоставянето на медицинска и социална подкрепа и ангажирането на семействата им 

структурата за подпомагане ще цели да насърчи проявата на силна ангажираност у жените 

по отношение на лечението на зависимостта им и да предложи специален, всеобхватен и 

съгласуван пакет от грижи под надзора на специалисти.  

Контекст 

Пренаталната експозиция на алкохол и причинените от нея социални последици са 

изключително сериозен проблем за общественото здраве. Понастоящем случаите на ФАС 

представляват 1 до 2‰ от ражданията на живи деца в Европа като цяло и повече от 4‰ в 

някои общности (в Италия, Хърватия и Реюнион). Счита се, че 1% от децата на 20% от 

жените, които са съобщили за консумация на алкохол по време на бременността, ще страдат 

от проблеми, които невинаги биват откривани при раждането. 

Женският алкохолизъм и алкохолните ексцесии сред младите хора понастоящем нарастват 

във всички държави членки, което поражда опасения за повишаване на рисковете във връзка със 

злоупотребата с алкохол. За да реагира на тази ситуация, на 29 април 2015 г., сряда, 

Парламентът прие резолюция, в която призова Комисията да разработи нова европейска 

стратегия по отношение на алкохола. 

На много места все още съществува табу и алкохолизмът сред жените често е заклеймяван. 

Отговорността се вменява на консумиращото лице, а не на консумирания продукт. Една 

страдаща от алкохолизъм майка носи двойна вина, на първо място, поради зловредния си навик, 

и на второ място, защото е възприемана като лоша майка, чиито деца биха могли да бъдат 

настанени в центрове за приемни грижи или приемни семейства. Опитът показва, че жените, 

които се борят с проблеми с алкохола, рядко търсят специализирани структури за подпомагане 

и услуги за лечение на зависимости. Следователно се налага да се обмисли какво възпрепятства 

достъпа на тези жени до лечение, които трябва да получат необходимата подкрепа и 

последващи грижи. 

Идентифицирането на изложените на риск лица във възможно най-ранна възраст и 

предлагането на подходящи медицински и парамедицински грижи и социална, образователна и 

професионална подкрепа са от ключово значение не само за да се гарантира, че всеки получава 

добър шанс в живота, но също така и поради икономическите и социалните последици в случай 

че това не бъде направено. Да се гарантира установяването на свързаните с алкохола проблеми 

на възможно най-ранен етап от бременността — и в идеалния случай преди нейното начало — 

с цел да може да се помогне на съответните жени да спрат пиенето, трябва да бъде 

приоритет.  

Въпреки че в повечето части на Европа се предлага висококачествено лечение на 

зависимостите, не съществуват специални разпоредби за специфичните потребности на 

страдащите от проблеми с алкохола жени. Тези жени се нуждаят от някой, който е готов да 
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ги изслуша, да им обърне внимание, да им вдъхне увереност и да им предложи подкрепа, без да се 

намесва в личния им живот.  

Цели: 

Целта на този пилотен проект е да докаже необходимостта от структури за подкрепа в тази 

област и осъществимостта на мерките. Той може впоследствие да бъде преобразуван в 

подготвително действие, което би могло да послужи като основа за европейска програма за 

борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция на алкохол. Пилотният проект 

трябва да бъде изпълняван успоредно с действията на СЗО в тази област и да ги допълва, както 

и да използва резултатите и констатациите от Европейския план за действие относно 

консумацията на алкохол сред младежите и епизодичната консумация на големи количества 

алкохол наведнъж (запойно пиене). 

Оценка: 

Пилотният проект ще се оценява непрекъснато през целия двугодишен срок на неговото 

изпълнение. Това оценяване ще се фокусира върху редица показатели (брой на участващите 

жени, брой на заявленията, намаляване на риска и т.н.), както и върху това дали проектът 

води до очакваните резултати.  

Бюджет: 

Бюджетът ще покрие разходите за материали (оборудване и консумативи) за самия проект, 

възнаграждението на участващите здравни специалисти и необходимите разходи за реклама. 

Годишните разходи се оценяват на 330 000 EUR.  

Място на изпълнение: 

Пилотният проект би могъл да бъде реализиран в един регион на Европейския съюз и 

впоследствие обхватът му да бъде разширен, за да обхване другите региони на ЕС в рамките на 

европейска програма за борба с проблемите във връзка с пренаталната експозиция на алкохол, 

която ще свърже в мрежа регионалните структури за подпомагане и ще позволи събирането на 

информация и най-добри практики. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на този пилотен проект е да се намали броят на децата, които са изложени на въздействието на 

алкохол в утробата или които страдат от фетален алкохолен синдром (ФАС) в ЕС, посредством 

създаването на устойчиви структури за подпомагане на жените и свързването им в мрежа на 

европейско равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1123 
=== S&D//7023 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Преразпределяне на храни 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Съгласно финансирано и публикувано през 2010 г. проучване, по различни причини като лошо 

управление на хранителните запаси от страна на големите търговци на дребно и неустойчиво 

поведение на купувачите, ежегодно в Европа се разхищават приблизително 89 милиона тона 

храна. Следвайки тази тенденция, ако не бъдат предприети конкретни мерки на равнището на 

ЕС за предотвратяване и управление, се очаква количеството на разхитените храни да 

надхвърли 126 милиона тона. Държавите членки приеха поредица от инициативи за 

предотвратяване на разхищението на храни, включващи информационни инструменти и 

кампании, логистични подобрения и програми за преразпределяне на храните.  

Този пилотен проект има за цел да подпомогне усилията на ЕС за преодоляване на проблема с 

разхищението на храни, по-специално чрез ефективно популяризиране и прилагане на насоки за 

улесняване на преразпределянето на храни в ЕС. Комисията ще разработи тези насоки в 

рамките на съществуваща правна рамка заедно със съответните органи в държавите членки и 

със заинтересованите страни, представляващи различните участници в хранителната верига 

(земеделски производители, производители на храни, търговци на дребно, сектор на 

ресторантьорството и хотелиерството). 

Проектът ще включва следователно, за всяка от 28-те държави членки: преглед на 

политиката/регулаторната рамка за преразпределянето на храни, анализ на 

политиките/законодателството, които оказват въздействие върху преразпределянето на 

храни, изследванията на заинтересованите страни, срещи и консултации за насърчаване на 

диалог с лицата, изготвящи политиките на национално равнище, натрупан опит и най-добри 

практики в рамките на Европейската федерация на хранителните банки и различни 

информационни кампании. 

Въпреки факта, че ЕС не разполага с правомощия за създаването на хранителни банки в 

държавите членки, създаването на подходяща рамка за преразпределянето на храни в ЕС би 

могло да помогне на държавите членки да приемат поредица от програми за преразпределяне на 

храни, като например хранителните банки. Доказано е, че тези програми имат положително 

социално-икономическо въздействие върху местните общности, особено по отношение на 

групите хора в неравностойно положение, като допринасят за борбата срещу глада и 

недохранването, чрез създаването на работни места и чрез повишаването на отговорността 

на отделните лица.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е преразглеждан с цел съсредоточаване върху политиките за преразпределяне 
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на храни на равнището на ЕС, които ще предоставят на компетентните органи на държавите членки 

необходимия набор от насоки и инструменти за осъществяването на редица програми за борба с 

разхищението на храни и за преразпределяне на храни на местно и на национално равнище.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1253 
=== S&D//7161 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — INTEGRATE: Разработване на интегрирани стратегии за наблюдение и 

лечение на хроничните и ревматичните заболявания: ролята на показателите за качество и 

докладваните от пациентите резултати като допълнение към медицинската оценка за 

активността на заболяването и вредите от него 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Широко разпространено е мнението, че клиничната картина, която се наблюдава при много 

хронични заболявания (като например диабет, сърдечносъдови заболявания, неврологични 

заболявания, ревматични заболявания), се дължи на съчетанието на различни компоненти. 

Това са активността на заболяването, вредите вследствие на самото заболяване или неговото 

лечение, коморбидността, токсичността на лекарствата и, не на последно място, качеството 

на живот и тежестта на заболяването за пациентите. Следователно оптималното лечение и 

управление на хроничните заболявания изисква интегрирането на тези аспекти.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Следователно е важно да се разработят стратегии за интегриране на показателите за качество и 

докладваните от пациентите резултати в медицинската оценка за активността на заболяването и 

вредите от него, комормидността и токсичността на лекарствата, за да се подобрят грижите при 

хроничните заболявания и да се създаде нов и икономически по-устойчив модел за управление на 

хроничните заболявания.  

Като едни от най-важните хронични заболявания ревматичните заболявания могат да бъдат 

„еталонен модел“ за хронични заболявания, които засягат голяма част от населението и различни 

групи от него. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1259 
=== S&D//7168 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 03 77 20 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 77 20       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Курсове за първична профилактика за момичета, живеещи в райони със 

завишен риск от рак на гърдата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основната цел на този пилотен проект е първичната профилактика на рака на гърдата в 

общини, намиращи се в райони, в които е налице висок процент на замърсяващи вещества 

поради извънредни причини, като например замърсяването на почвата и на водата, причинено 

от незаконното изхвърляне на токсични отпадъци, силно замърсяващи фабрики или обекти, 

където третирането на отпадъците има опасни последици за околната среда. 

Доказано е, че в тези райони рискът от тумори е много по-висок, отколкото в „нормални“ 

територии, и поради това е от съществено значение не само да бъдат разработени лечения и 

да се даде тласък на научните изследвания за терапии на рака, но също така да бъдат 

разпространени знанията за значимостта на профилактиката, особено сред младите жени. 

На този етап, разбира се, превенцията може да бъде много по-ефективна и може да спре 

развитието на рака, така че той да не достигне до опасни стадии. 

Проектът е насочен към момичетата, посещаващи последните години на средното училище 

или посещаващи университет, от описаните по-горе райони, за които е доказано, че случаите 

на тумори са статистически много по-чести от средното. 

Целта на проекта е да се повиши информираността относно всички действия и фактори, 

които биха могли да предотвратят рака на гърдата. Следва да се постави акцент върху 

обучението относно поведението и начина на живот, които биха могли да увеличат 

шансовете за поява на тумори, като например злоупотребата с алкохол или цигари или 

неправилните хранителни навици.  

Най-важното е, че проектът следва да установи контакти между момичетата и лекари, 

които могат да обяснят какво е рак на гърдата и как да бъде установен той посредством 

изследване на гърдата, което момичетата могат да направят сами. Изследването на гърдата, 

което момичетата могат да направят сами, засега е сред най-добрите практики за откриване 

на рака и лечението му, докато е все още на ранен етап. По тази причина проектът следва да 

подкрепя обучение с пряк контакт с лекари и експерти, за да бъдат обяснени тези въпроси. 

Превенцията не е лечението, но в районите със завишен риск може да бъде много ефективна и 

да предотврати по-тежки лечения и да спаси човешки животи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 
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Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Превенцията в повечето случаи винаги е най-доброто лечение за дадено заболяване. В районите със 

завишен риск от развиване на рак на гърдата изследването на гърдата, което момичетата могат да 

направят сами, може да спаси живот, ако бъде преподавано на ранен етап на момичетата. В момента 

няма действия от Комисията, които да са насочени към тази специална целева група от хора и 

съответните територии, затова е важно да се разработи такова действие в рамките на Европейската 

инициатива за рака на гърдата. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4148 
=== BUDG/4148 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 

на животните в Съюза 

наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000   174 000 000 160 340 000 

Резерви           

Общо 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000   174 000 000 160 340 000 

Бюджетен ред: 

Осигуряване на по-висок здравен статус на домашните и на дивите животниживотните и висока 

степен на защита на всички животниживотните в ЕС.Съюза 

Забележки: 

След параграф: 

Той се изразява във финансова помощ за: 

Текстът се изменя, както следва: 

– закупуване, съхранение и приготвяне на рецептура за шапни антигени и различни ваксини, 

– разработването на маркерни ваксини или тестове, които позволяват да се разграничават болни и 

ваксинирани животни. 

– Ще се предоставят средства за проекти за защита на видовете, които са застрашени от 

изчезване, и за проекти за отглеждане и размножаване на тези видове в плен с цел 

възстановяване на популациите в естествената среда. 

Обосновка: 

Целите на стратегията и на плана за действие относно здравето на домашните животни са добре 

определени и тяхното прилагане е от полза за ЕС и за неговите граждани. Въпреки това не трябва да 

забравяме за дивите животни, които са застрашени от изчезване. От бюджетния ред следва да бъдат 

разпределени средства в тази област. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4624 
=== BUDG/4624 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 

на животните в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000  180 000 000 160 340 000 

Резерви           

Общо 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000  180 000 000 160 340 000 

Обосновка: 

Финансовата помощ на ЕС спомага за ускоряване на изкореняването или борбата с болестите по 

животните чрез предоставяне на средства за допълване на националните финансови ресурси. По-

голямата част от тези заболявания са зоонози, заразни за човека. Евентуалният недостиг на 

финансиране може да доведе до сериозни проблеми за общественото здравеопазване. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 421 
=== ENVI/6124 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 01 — Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита 

на животните в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000 

Резерви           

Общо 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4625 
=== BUDG/4625 === 

Внесено от Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 17 04 02 — Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по 

растенията 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000 

Резерви           

Общо 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит следва да покриепокрива превантивни действия за борба с вредители и 

болести (например, нематод по боровата дървесина),болести, които застрашават 

земеделскитеселскостопанските и градинскитеградинарските култури, горите, горските 

екосистемигорите и ландшафта. Той покрива също така приносавноските на ЕС за прилагането на 

специфичниспецифичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза.  

Обосновка: 

Този бюджетен кредит финансира дейностите за борба срещу заплахите, които засягат множество 

горски екосистеми, включително разпространението на екзотични инвазивни видове и болести 

(например, нематод по боровата дървесина). Той покрива също и приноса на ЕС за прилагането на 

специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза, където 

последиците от тези болести за местните и регионалните икономики са по-сериозни и по-трайни. 

Следователно бюджетните кредити за поети задължения и за плащания трябва да бъдат увеличени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 422 
=== ENVI/6125 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 02 — Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по 

растенията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000 

Резерви           

Общо 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1085 
=== GUE//7325 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 02 — Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по 
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растенията 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000 

Резерви           

Общо 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриването наследва да покрива превантивни действия 

за борба с вредители и болести (например нематода по боровата дървесина),болести, които 

застрашават земеделскитеселскостопанските и градинскитеградинарските култури, горите, 

горските екосистемигорите и ландшафта. Той покрива също така вноските на ЕС за специфичните 

мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза.  

Обосновка: 

Този бюджетен кредит финансира дейностите за борба срещу заплахите, които засягат множество 

горски екосистеми, включително разпространението на инвазивни екзотични видове и болести 

(например нематода по боровата дървесина). Той покрива също вноските на ЕС за специфичните 

мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза, където последиците от тези 

болести за местните и регионалните икономики са по-сериозни и по-трайни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4060 
=== BUDG/4060 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 03 — Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000   47 401 000 51 250 000 

Резерви           

Общо 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000   47 401 000 51 250 000 

Забележки: 

След списък завършва с: 

– мерки за борба с незаконния внос на кучешки и котешки кожи. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е също така предназначен за мерки за предотвратяване на вноса на 

клонирани животни и тяхното потомство, както и на продукти, получени от клонирани 

животни и тяхното потомство. 

Обосновка: 

Клонирането на животни е забранено в ЕС и вносът на клонирани животни и тяхното потомство, 

както и на продукти, получени от клонирани животни и тяхното потомство, трябва да бъде 

предотвратен в съответствие с позицията на комисията по земеделие и развитие на селските райони и 
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на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския 

парламент, приета на 25 юни 2015 г. Необходимо е да се създаде система за проследяване с цел 

предотвратяване на вноса на тези животни и продукти. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 423 
=== ENVI/6126 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 03 — Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000 

Резерви           

Общо 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4626 
=== BUDG/4626 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000 

Резерви           

Общо 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Епидемиите от някои животински болести в Съюза са .......... заделяне на средства на Съюза за борба 

с тези болести. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива лечебни действия за финансиране на дейностите 

по борба с вредителите и болестите,вредители и болести, които застрашават земеделските и 

градинскитеселскостопанските и градинарските култури, горите и ландшафта, и по-специалносред 

които разпространението на екзотични инвазивни видове и болести (включително болестта(като 

нематод по боровата дървесина), коитоборовете и други), които са все повече зачестяват, а 

последиците от тях са сериозни и трайни, особено в държавите членки с висока степен на 

риск, които разполагат с по-ограничени финансови средства, както и в най-отдалечените 

региони.по-чести и се разпространяват. 
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Обосновка: 

Предложеното увеличение на бюджетните кредити цели финансирането на дейности за справяне със 

заплахите за животните и редица горски екосистеми. То цели също така увеличаване на подкрепата 

за прилагането на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и 

в държавите членки с висока степен на риск, които разполагат с по-ограничени финансови средства, 

където последиците от тези болести за местните и регионалните икономики са по-сериозни и по-

трайни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 426 
=== ENVI/6129 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000 

Резерви           

Общо 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1087 
=== GUE//7327 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 04 — Фонд за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000 

Резерви           

Общо 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Епидемиите от някои животински болести в Съюза са .......... заделяне на средства на Съюза за борба 

с тези болести. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива лечебни действия за финансиране на дейностите 

по борба с вредителите и болестите,вредители и болести, които застрашават селскостопанските и 

градинарските култури, горите и ландшафта, и по-специалносред които разпространението на 

екзотични инвазивни екзотични видове и болести (включително болестта(като нематод по 
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боровата дървесина), коитоборовете и други), които са все повече зачестяват, а последиците от 

тях са сериозни и трайни, особено в държавите членки с висока степен на риск, които 

разполагат с по-ограничени финансови средства, както и в най-отдалечените региони.по-чести 

и се разпространяват. 

Обосновка: 

Предложеното увеличение на бюджетните кредити цели финансирането на дейности за справяне със 

заплахите за животните и за редица горски екосистеми. То цели също така увеличаване на 

подкрепата за прилагането на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони 

на Съюза и в държавите членки с висока степен на риск, които разполагат с по-ограничени 

финансови средства, където последиците от тези болести за местните и регионалните икономики са 

по-сериозни и по-трайни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 424 
=== ENVI/6127 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 04 10 — Вноски за международни споразумения и членство в международни организации 

в областите безопасност на храните, здраве на животните, хуманно отношение към животните и 

здраве на растенията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000  30 000 290 000 290 000 

Резерви           

Общо 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000  30 000 290 000 290 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4505 
=== BUDG/4505 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 01 — Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“ 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 
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Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на техническата помощ по линия на фонд 

„Вътрешна сигурност“, предвидена в член 9 от Регламент (ЕС) № 513/2014 и член 16 от Регламент 

(ЕС) № 515/2014. Той може да покрива разходите за проучвания, срещи на експерти, информация и 

публикации, пряко свързани с постигането на целта на програмата или мерките по тази позиция, 

както и всички други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на 

публичните органи, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги. 

Той може да се използва по-специално за покриване на: 

– разходи за подкрепа (помощ за изготвяне и оценка на проекти, дейности, свързани с одит, 

дейности, свързани с откриване и предотвратяване на измами, конференции, семинари, работни 

срещи и други общи мерки за информация и обучение относно прилагането на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и Регламент (ЕС) № 515/2014, както и на съответните специални регламенти за 

определените органи и бенефициери, писмен превод), 

– действия за разпространяване на информация, подкрепа на изграждането на мрежи, провеждане 

на комуникационни дейности, повишаване на осведомеността и насърчаване на сътрудничеството 

и обмена на опит, включително с трети държави, 

– институционалната комуникация относно политическите приоритети на Европейския съюз, при 

условие че те са свързани с общите цели на Регламент (ЕС) № 513/2014 и Регламент (ЕС) № 

515/2014, както и на съответните специални регламенти, 

– изграждане, актуализиране, експлоатация и свързване на компютризирани системи за управление, 

наблюдение, одит, контрол и оценка, 

– разработване на обща рамка за оценка и наблюдение, както и на система от показатели, като се 

отчитат, когато е уместно, националните показатели, 

– оценки, включително действия за подобряване на методите на оценка и обмена на информация за 

практиките на оценяване, проектиране на обща рамка за оценяване и мониторинг, доклади на 

експерти, статистика и проучвания, 

– подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет за 

ефективно управление на Регламент (ЕС) № 513/2014 и Регламент (ЕС) № 515/2014, както и на 

съответните специални регламенти,  

– мерки, отнасящи се до анализа, управлението, мониторинга, обмена на информация и 

прилагането на Регламент (ЕС) № 513/2014, Регламент (ЕС) № 515/2014 и съответните специални 

регламенти, както и мерки, отнасящи се до въвеждането на системи за контрол и до техническа и 

административна помощ. 

В съответствие със споразумението, което следва да се сключи между Европейския съюз и Република 

Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно 

допълнителните правила във връзка с фонд „Вътрешна сигурност“, секция „Граници“, за периода 

2014 — 2020 г., Комисията може да използва средства до размера, който следва да се определи в 

споразумението, от плащанията, направени от асоциираните държави всяка година, за да финансира 

административните разходи, свързани с вътрешния или външния персонал, необходим за 

подпомагане на изпълнението на фонда и на споразумението от асоциираните държави. 

Обосновка: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ следва да бъде прекратен, тъй като благоприятства по-нататъшното 

милитаризиране на миграцията и насърчава възприемането на отбранителен подход спрямо 

бежанците, както и това да им се отказва достъп и да бъдат отблъсквани. Освен това той води до 

сливане на вътрешната и външната сигурност. Средствата следва да се преразпределят за строго 

граждански цели, напр. за справяне с първопричината за миграцията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1074 
=== GUE//7314 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 01 — Разходи за подкрепа за фонд „Вътрешна сигурност“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ следва да бъде прекратен, тъй като благоприятства по-нататъшното 

милитаризиране на миграцията и насърчава възприемането на отбранителен подход спрямо 

бежанците, както и това да им се отказва достъп и да бъдат отхвърляни. Освен това той води до 

сливане на вътрешната и външната сигурност. Средствата следва да се преразпределят за действия 

със строго гражданска употреба, напр. за справяне с първопричините за миграцията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4506 
=== BUDG/4506 === 

Внесено от Marisa Matias 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 02 — Разходи за подкрепа за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250 

Резерви           

Общо 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ от фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 514/2014. Предвид настоящото 

положение и проблемите в тази област, необходимостта от засилена подкрепа е много голяма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1075 
=== GUE//7315 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 02 — Разходи за подкрепа за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000 

Резерви           

Общо 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000 

Обосновка: 

Предвид текущата ситуация техническата помощ за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ трябва 

да бъде увеличена. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4503 
=== BUDG/4503 === 

Внесено от João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 03 — Разходи в подкрепа на програмата „Европа за гражданите“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600 

Резерви           

Общо 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600 

Обосновка: 

Програмата не се отнася до най-важните актуални въпроси в ЕС. Необходима е промяна на подхода. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 80 
=== CULT/5849 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 03 — Разходи в подкрепа на програмата „Европа за гражданите“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000 

Резерви           

Общо 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 486 
=== LIBE/5946 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 18 01 04 03 — Разходи в подкрепа на програмата „Европа за гражданите“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000 

Резерви           

Общо 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 487 
=== LIBE/5947 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 04 04 — Разходи за подкрепа за програмата „Правосъдие“ — Борба с наркотиците 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 01 04 04 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000 

Резерви           

Общо 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4214 
=== BUDG/4214 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670 

Резерви           

Общо 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 
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проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 215 
=== ITRE/5286 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 

изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533 

Резерви           

Общо 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4215 
=== BUDG/4215 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 05 02 — Външен персонал, изпълняващ програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 05 02 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750 

Резерви           

Общо 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4216 
=== BUDG/4216 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 18 01 05 03 — Други управленски разходи по програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 01 05 03 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103 

Резерви           

Общо 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4502 
=== BUDG/4502 === 

Внесено от João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 01 06 01 — Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура — вноска от 

програмата „Европа за гражданите“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 01 06 01 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250 

Резерви           

Общо 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250 

Обосновка: 

Програмата не се отнася до най-важните актуални въпроси в ЕС. Необходима е промяна на подхода. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4500 
=== BUDG/4500 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Забележки: 

След параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– осигуряване наподкрепа на обща визова политика на бързо издаване на визи с цел улесняване на 

пътуването,законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите 

за виза ивиза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави, държави и 

справяне с незаконната имиграция, 

– създаване на безопасни и законни маршрути за миграция, 

– подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на 

допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с 

общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки,членки и 

между държавите членки и Frontex, за да се гарантира, от една страна, високо и единно равнище 

на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, 

и от друга страна, безпроблемното преминаване на външните граници в съответствие с 

достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъпдостъпът до 

международна закрила на нуждаещите се от нея, в съответствие със задълженията 

назадълженията, договорени от държавите членки в областта на правата на човека, включително 

принципа на забрана на връщане,връщане и при надлежно отчитане на 

особеноститеспецифичните особености на засегнатите лица и свързаните с пола аспекти. 

След параграф: 

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, .......... или от държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– инфраструктура, сгради и системи, необходимисистеми в граничните контролно-

пропускателни пунктовезоните за преминаване на граница и за наблюдение между зоните за 

преминаване на граница с цели предотвратяване наи справяне с неразрешеното преминаване на 

граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, както и за гарантиране на 

гладкото преминаване на пътникопотоците чрез създаването на безопасни и законни 

маршрути за миграция,пътникопотоците, 

– оперативно оборудване, транспортни средства и комуникационни системи, необходими за 

ефективен и сигурен граничен контрол,контрол и за откриване на лица, 

– компютърни и комуникационни системи за ефективно управление на миграционните потоци през 

границите, включително инвестиции в съществуващи и бъдещи системи,  

– инфраструктури, сгради, комуникационни и информационни системи и оперативно оборудване, 

необходими за по-бързотообработването на заявленията за издаване на визи и за консулско 

сътрудничество, както и за други дейности, насочени към подобряване на качеството на 

обслужването за кандидатите за визи,  

– обучение относно използването на такова оборудванеоборудването и такива системи и 

насърчаване на стандарти за управление на качеството и обучение на граничната охрана, 

включително при необходимост в трети държави, що се отнася до изпълнението на техните 

задачи за наблюдение, предоставяне на консултацииконсултиране и контрол с огледпо 

отношение на международното право в областта на правата на човека и като се взема под 



 

 162 

внимание съобразен със социалното измерение на пола подход, включително идентифициране на 

жертвите на трафик на хора,хора и на незаконно превеждане през границата, 

– командироване на имиграционни служители за връзка и на съветници по документите в трети 

държави и обмен и командироване на гранична охрана между държавите членки или между 

държава членка и трета държава,  

– проучвания, обучение, пилотни проекти и други действия за постепенно изграждане на 

интегрирана система за управление на външните граници, както е посочено в член 3, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 515/2014, включително действия, които са насочени към насърчаване на 

междуведомственото сътрудничество в рамките на държавите членки или между държавите 

членки, и дейности, свързани с оперативната съвместимост и хармонизацията на системите за 

управление на границите, 

– проучвания, пилотни проекти и действия задействия, които са насочени към прилагане на 

препоръките, оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от оперативното 

сътрудничество между държавите членки.членки и агенциите на Съюза. 

След параграф: 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може .......... дейности трябва да преследват по-

специално следните цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходими за изпълнението на политиките в областта на външните граници и 

визите,необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място, 

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 

инструменти и методи и общи показатели, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  

– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 

политическите приоритети на Съюза, 
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– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 

валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване .......... външната граница на една или 

повече държави членки. 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит ще послужи за възстановяване на разходите, направени от експерти на 

Комисията и на държавите членки за посещения на място (пътни разходи и настаняване) с цел 

оценяване на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Към тези разходи трябва да бъдат 

добавени разходите за оборудването и съоръженията, необходими за оценките на място, както и за 

тяхната подготовка и последващи мерки. 

Обосновка: 

Хората, които рискуват живота си в търсене на условия на живот, каквито не съществуват в тяхната 

страна, често поради нестабилност, която е свързана и с ЕС, доколкото ЕС носи известна отговорност 

за нея, следва да бъдат подкрепяни, а не преследвани или третирани като престъпници. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4501 
=== BUDG/4501 === 

Внесено от João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m. 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличава се следният бюджетен ред: 18 02 01 01Фонд „Вътрешна сигурност“ допринася за 

изпълнението на следните конкретни цели: 

Заличава се следният текст: 

– подкрепа на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на 

висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на 

гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция, 
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– подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на 

допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с 

общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между 

държавите членки и Frontex, за да се гарантира, от една страна, високо и единно равнище на 

контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и 

от друга страна, безпроблемното преминаване на външните граници в съответствие с 

достиженията на правото от Шенген, като се гарантира достъпът до международна закрила на 

нуждаещите се от нея, в съответствие със задълженията, договорени от държавите членки в 

областта на правата на човека, включително принципа на забрана на връщане и при надлежно 

отчитане на специфичните особености на засегнатите лица и свързаните с пола аспекти. 

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности, извършвани във 

или от държавите членки, и по-специално следното:  

– инфраструктура, сгради и системи в зоните за преминаване на граница и за наблюдение между 

зоните за преминаване на граница и предотвратяване и справяне с неразрешеното преминаване на 

граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, както и за гарантиране на 

гладкото преминаване на пътникопотоците, 

– оперативно оборудване, транспортни средства и комуникационни системи, необходими за 

ефективен и сигурен граничен контрол и за откриване на лица, 

– компютърни и комуникационни системи за ефективно управление на миграционните потоци през 

границите, включително инвестиции в съществуващи и бъдещи системи,  

– инфраструктури, сгради, комуникационни и информационни системи и оперативно оборудване, 

необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество, 

както и за други дейности, насочени към подобряване на качеството на обслужването за 

кандидатите за визи,  

– обучение относно използването на такова оборудването и такива системи и насърчаване на 

стандарти за управление на качеството и обучение на граничната охрана, включително при 

необходимост в трети държави, що се отнася до изпълнението на техните задачи за наблюдение, 

консултиране и контрол по отношение на международното право в областта на правата на човека 

и като се взема под внимание съобразен със социалното измерение на пола подход, включително 

идентифициране на жертвите на трафик на хора и на незаконно превеждане през границата, 

– командироване на имиграционни служители за връзка и на съветници по документите в трети 

държави и обмен и командироване на гранична охрана между държавите членки или между 

държава членка и трета държава,  

– проучвания, обучение, пилотни проекти и други действия за постепенно изграждане на 

интегрирана система за управление на външните граници, както е посочено в член 3, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 515/2014, включително действия, които са насочени към насърчаване на 

междуведомственото сътрудничество в рамките на държавите членки или между държавите 

членки, и дейности, свързани с оперативната съвместимост и хармонизацията на системите за 

управление на границите, 

– проучвания, пилотни проекти и действия, които са насочени към прилагане на препоръките, 

оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от оперативното сътрудничество 

между държавите членки и агенциите на Съюза. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите, свързани с дейности, 

извършвани във връзка със или в трети държави, и по-специално следното:  

– информационни системи, средства или оборудване за обмен на информация между държавите 

членки и трети държави,  

– действия, свързани с оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави, 



 

 165 

включително съвместни операции,  

– проекти в трети държави, насочени към подобряване на системите за наблюдение с цел 

гарантиране на сътрудничество с Eurosur, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

предоставяне ad hoc на технически и оперативни експертни познания на трети държави, 

– проучвания, семинари, работни срещи, конференции, обучение, оборудване и пилотни проекти за 

изпълнение на специфични препоръки, оперативни стандарти и най-добри практики, 

произтичащи от оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на Съюза в 

трети държави. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на несъбраните такси за визи, издадени за 

целите на транзитното преминаване, и допълнителните разходи, направени при прилагането на 

режима на документа за улеснен транзит (FTD) и на документа за улеснен транзит с влак (FRTD) 

съгласно Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. за създаване на документ за 

улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на 

Общите консулски инструкции и на Общия наръчник (ОВ L 99, 17.4.2003 г., стр. 8) и Регламент (ЕО) 

№ 694/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. относно единни формуляри за документ за улеснен транзит 

(FTD) и за документ за улеснен транзит с влак (FRTD), предвидени в Регламент (ЕО) № 693/2003 (ОВ 

L 99, 17.4.2003 г., стр. 15). 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза. За да отговарят на условията за 

финансиране, тези дейности трябва да преследват по-специално следните цели:  

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място,  

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 

инструменти и методи и общи показатели, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  

– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 
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политическите приоритети на Съюза, 

– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 

валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на финансовата помощ за посрещане на 

спешните и специфични нужди в случай на извънредна ситуация, т.е. ситуация с неотложен и 

извънреден характер, при която голям или непропорционален брой граждани на трети държави 

преминават или се очаква да преминат външната граница на една или повече държави членки. 

Този бюджетен кредит ще послужи за възстановяване на разходите, направени от експерти на 

Комисията и на държавите членки за посещения на място (пътни разходи и настаняване) с цел 

оценяване на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Към тези разходи трябва да бъдат 

добавени разходите за оборудването и съоръженията, необходими за оценките на място, както и за 

тяхната подготовка и последващи мерки. 

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити в съответствие с член 21, параграф 2, буква д) от Финансовия регламент. 

Обосновка: 

Тези действия следва да бъдат прекратени, тъй като фондът насърчава по-нататъшната 

милитаризация на миграцията и отказа на достъп и отблъскването на бежанците. Фондовете 

включват инфраструктура, сгради и системи за наблюдение на граничните пропускателни пунктове и 

подобряване на системите за наблюдение за осигуряване на сътрудничество с Европейска система за 

наблюдение на границите. Средствата следва да се преразпределят за справяне с първопричините за 

миграцията, конфликтите и за гарантиране на безопасни и законни начини/маршрути за 

бежанците/търсещите убежище лица/мигрантите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 109 
=== FEMM/6014 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Резерви           

Общо 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Забележки: 
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След параграф: 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може .......... дейности трябва да преследват по-

специално следните цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място,  

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 

инструменти и методи и общи показатели, с данни, разбити по пол, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  

– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 

политическите приоритети на Съюза, 

– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 

валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Обосновка: 

Разбитите по пол данни могат да предоставят необходима информация относно миграционните 

тенденции, включително статистическа информация относно жертвите на трафика с хора. Подобни 

анализи могат да спомогнат за по-прецизно формулирани отговори на политиките. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 168 

Проектоизменение 1076 
=== GUE//7316 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 01 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за 

улесняване на законното пътуване 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Резерви           

Общо 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438   371 253 803 134 568 438 

Забележки: 

След параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– осигуряване наподкрепа на обща визова политика на бързо издаване на визи с цел улесняване на 

пътуването,законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите 

за виза ивиза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави, държави и 

справяне с незаконната имиграция, 

– създаване на безопасни и законни маршрути за миграция, 

– подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на 

допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с 

общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки,членки и 

между държавите членки и Frontex, за да се гарантира, от една страна, високо и единно равнище 

на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, 

и от друга страна, безпроблемното преминаване на външните граници в съответствие с 

достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъпдостъпът до 

международна закрила на нуждаещите се от нея, в съответствие със задълженията 

назадълженията, договорени от държавите членки в областта на правата на човека, включително 

принципа на забрана на връщане,връщане и при надлежно отчитане на 

особеноститеспецифичните особености на засегнатите лица и свързаните с пола аспекти. 

След параграф: 

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите, .......... или от държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– инфраструктура, сгради и системи, необходимисистеми в зоните за преминаване на граница и за 

наблюдение между зоните за преминаване на граница с цели предотвратяване и справяне с 

неразрешеното преминаване на граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, 

както и за гарантиране на гладкото преминаване на пътникопотоците чрез създаването на 

безопасни и законни маршрути за миграция,пътникопотоците, 

– оперативно оборудване, транспортни средства и комуникационни системи, необходими за 

ефективен и сигурен граничен контрол,контрол и за откриване на лица, 

– компютърни и комуникационни системи за ефективно управление на миграционните потоци през 
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границите, включително инвестиции в съществуващи и бъдещи системи,  

– инфраструктури, сгради, комуникационни и информационни системи и оперативно оборудване, 

необходими за по-бързотообработването на заявленията за издаване на визи и за консулско 

сътрудничество, както и за други дейности, насочени към подобряване на качеството на 

обслужването за кандидатите за визи,  

– обучение относно използването на такова оборудванеоборудването и такива системи и 

насърчаване на стандарти за управление на качеството и обучение на граничната охрана, 

включително при необходимост в трети държави, що се отнася до изпълнението на техните 

задачи за наблюдение, предоставяне на консултацииконсултиране и контрол с огледпо 

отношение на международното право в областта на правата на човека и като се взема под 

внимание съобразен със социалното измерение на пола подход, включително идентифициране на 

жертвите на трафик на хора,хора и на незаконно превеждане през границата, 

– командироване на имиграционни служители за връзка и на съветници по документите в трети 

държави и обмен и командироване на гранична охрана между държавите членки или между 

държава членка и трета държава,  

– проучвания, обучение, пилотни проекти и други действия за постепенно изграждане на 

интегрирана система за управление на външните граници, както е посочено в член 3, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 515/2014, включително действия, които са насочени към насърчаване на 

междуведомственото сътрудничество в рамките на държавите членки или между държавите 

членки, и дейности, свързани с оперативната съвместимост и хармонизацията на системите за 

управление на границите, 

– проучвания, пилотни проекти и действия задействия, които са насочени към прилагане на 

препоръките, оперативните стандарти и най-добрите практики, произтичащи от оперативното 

сътрудничество между държавите членки.членки и агенциите на Съюза. 

След параграф: 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може .......... дейности трябва да преследват по-

специално следните цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа на дейността по подготовката, мониторинга и административната и техническата 

дейност, необходими за изпълнението на политиките в областта на външните граници и 

визите,необходима за изпълнението на политиките в областта на външните граници и визите, 

включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и 

въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 

октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 

6.11.2013 г., стр. 27) с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и 

Кодекса на шенгенските граници, по-специално разходите за командироване на експертите на 

Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място, 

– по-добро опознаване и разбиране на положението в държавите членки и в трети държави чрез 

анализ, оценка и внимателно наблюдение на политиките,  

– подпомагане разработването на статистически инструменти, включително общи статистически 

инструменти и методи и общи показатели, 

– подкрепа и наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза 

в държавите членки, както и оценка на ефективността и въздействието им, в т.ч. по отношение на 

спазването на правата на човека и основните свободи, по отношение на обхвата на този 

инструмент,  
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– насърчаване на изграждането на мрежи, дейностите за взаимно обучение, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи сред различните заинтересовани 

страни на европейско равнище, 

– насърчаване на проекти, целящи хармонизация и оперативна съвместимост на мерките, свързани 

с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза с цел да се изгради 

интегрирана европейска система за управление на границите, 

– повишаване осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред заинтересованите 

страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно 

политическите приоритети на Съюза, 

– засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-

нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза, 

– подпомагане на особено иновативни проекти за разработване на нови методи и/или технологии с 

потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи изпитването и 

валидирането на научноизследователски проекти,  

– подпомагане на действия по отношение на и в трети държави, съгласно посоченото в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1053/2013, 

– повишаването на осведомеността, информационни и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване .......... външната граница на една или 

повече държави членки. 

Текстът се изменя, както следва: 

.Този бюджетен кредит ще послужи за възстановяване на разходите, направени от експерти на 

Комисията и на държавите членки за посещения на място (пътни разходи и настаняване) с цел 

оценяване на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Към тези разходи трябва да бъдат 

добавени разходите за оборудването и съоръженията, необходими за оценките на място, както и за 

тяхната подготовка и последващи мерки. 

Обосновка: 

Хората, които рискуват живота си в търсене на условия на живот, каквито не съществуват в тяхната 

страна, често поради нестабилност, която е свързана и с ЕС, доколкото ЕС носи известна отговорност 

за нея, следва да бъдат подкрепяни, а не преследвани или третирани като престъпници. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4057 
=== BUDG/4057 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 
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Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 

операция, достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместимите 

технологии, 

– разработване на инициативи за борба с тероризма с оглед на гарантиране на подходящи 

реакции по отношение на възникващи заплахи, включително на заплахи, свързани с 

радикализацията в отделните държави и чуждестранните бойци, които са в чужбина, 

пристигат или се завръщат в една или повече държави членки (държави кандидатки), 

– проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-правни партньорства, 

взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит 

и добри практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото 

състояние на дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна 

съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности,  

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Обосновка: 

Инициативите за борба с тероризма трябва да бъдат разработени с цел да се реагира адекватно на 

възникващи заплахи, като например радикализацията в отделните държави и чуждестранните бойци.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4497 
=== BUDG/4497 === 

Внесено от Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 

Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие преместването на лица, търсещи 

международна закрила, от Гърция и Италия към други държави членки. 

Обосновка: 

Разделянето на различните бюджетни редове за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ изглежда 

необходимо с цел повишаване на прозрачността на фонда. Предложената сума представлява 

увеличение на предложените от Комисията 150 милиона с още 150 милиона, което отчита 

нарастването на броя на пристигащите и търсещи закрила хора и спешната необходимост от тяхното 

преместване. Разпределените средства идват от преразпределението на бюджета на FRONTEX и 

бюджетния ред за връщането. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4498 
=== BUDG/4498 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 

Забележки: 

След параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Добавя се следният текст: 

— предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, 
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включително тероризма, и засилване на координацията и сътрудничеството между 

правоприлагащите органи на държавите членки и със съответните трети държави и 

международни организации,  

— увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на 

рисковете, свързани със сигурността.  

Заличава се следният текст: 

– превенция на престъпността, борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, 

включително тероризма, както и засилване на координацията и сътрудничеството между 

правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително с 

Европол или други съответни органи на Съюза и със съответните трети държави и международни 

организации, 

– увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на 

рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, подготовката и защитата на 

населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, 

свързани със сигурността.  

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното: 

Добавя се следният текст: 

— действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координация и на всяка друга 

форма на трансгранична съвместна операция, както и достъп до и обмен на информация и 

оперативно съвместими технологии,  

— проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-частни партньорства, 

взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит 

и добри практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото 

състояние на дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна 

съвместимост, 

— дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на 

заплахите, рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с 

приоритети и инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили 

подкрепата на Европейския парламент и Съвета, 

— повишаване на информираността, дейности по разпространение на информация и 

комуникационни дейности,  

— придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014, и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпитване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално системи на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и техните компоненти, 

— обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, 

включително езиково обучение и съвместни учения или програми, 

— мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или 

технологии, включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от 

Съюза научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на дейностите, извършвани във връзка 

със или в трети държави, и по-специално следното: 
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— действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координация и на всяка друга 

форма на трансгранична съвместна операция, както и достъп до и обмен на информация и 

оперативно съвместими технологии, 

— изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, 

обмен и разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия 

при извънредни ситуации и оперативна съвместимост,  

— обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи. 

Заличава се следният текст: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 

операция, достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместимите 

технологии, 

– проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-правни партньорства, 

взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит 

и добри практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото 

състояние на дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна 

съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности,  

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително съвместни екипи за разследване и всяка друга форма на 

трансгранична съвместна операция, достъпа до и обмена на информация и оперативно 

съвместимите технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 
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– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи. 

След параграф: 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може .......... заплахите и рисковете, и в частност 

да подпомагат: 

Добавя се следният текст: 

— дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности 

и разработването на механизъм за оценяване, необходим за провеждането на политиките в 

областта на полицейското сътрудничество, предотвратяването на престъпността и борбата 

с нея и управлението на кризи, 

— транснационални проекти, включващи две или повече държави членки или най-малко една 

държава членка и една трета държава, 

— дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и 

въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнището на ЕС, и по-специално тези, които са получили 

подкрепата на Европейския парламент и на Съвета,  

— проекти за насърчаване изграждането на мрежи от контакти, публично-частните 

партньорства, взаимното доверие, разбирането и обучението, установяването и 

разпространението на най-добри практики и новаторски подходи на равнище Съюз, 

програмите за обучение и обмен, 

— проекти, подпомагащи разработването на методологични, и по-специално статистически 

способи, методи и общи показатели, 

— придобиване, поддръжка и/или модернизиране на техническо оборудване, експертни 

познания, съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и системи за сигурност, и по-

специално системи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и техните 

компоненти на равнището на Съюза,  

— особено иновационни проекти за разработване на нови методи и/или внедряване на нови 

технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи 

изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти в областта на сигурността, 

— проучвания и пилотни проекти, 

Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на дейностите, извършвани във връзка 

със или в трети държави, и по-специално следното: 

— действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координация и на всяка друга 

форма на трансгранична съвместна операция, както и достъп до и обмен на информация и 

оперативно съвместими технологии, 

— изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, 

обмен и разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия 

при извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

— придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, в 

това число ИКТ системи и техните компоненти,  

— обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, 

включително и езиково обучение, 

— повишаване на информираността, дейности по разпространение на информация и 

комуникационни дейности, 
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— оценки на заплахите, рисковете и въздействието, 

— проучвания и пилотни проекти, 

Заличава се следният текст: 

– дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности и 

разработването на механизъм за оценяване, необходим за провеждането на политиките в областта 

на полицейското сътрудничество, предотвратяването на престъпността и борбата с нея и 

управлението на кризи, 

– транснационални проекти, включващи две или повече държави членки или най-малко една 

държава членка и една трета държава, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и 

въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и инициативи, 

определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на Европейския 

парламент и Съвета, както и проекти за мониторинг на прилагането на правото на Съюза и на 

целите на политиката на Съюза в държавите членки, 

– проекти за насърчаване изграждането на мрежи от контакти, публично-правните партньорства, 

взаимното доверие, разбирането и обучението, установяването и разпространението на най-добри 

практики и новаторски подходи на равнище Съюз, програмите за обучение и обмен, 

– проекти, подпомагащи разработването на методологични, и по-специално статистически способи, 

методи и общи показатели, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, 

експертни познания, обезопасителни съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и 

системи, и по-специално ИКТ системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на киберсигурността и престъпността в кибернетичното 

пространство, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността,  

– проекти, повишаващи осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред 

заинтересованите страни и широката общественост, включително институционална комуникация 

относно политическите приоритети на Съюза,  

– особено иновационни проекти за разработване на нови методи и/или внедряване на нови 

технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи 

изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски 

проекти в областта на сигурността, 

– проучвания и пилотни проекти, 

– повишаването на осведомеността, на информационните и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, и където е приложимо, международни организации, включително 

съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, 

достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместими технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, в това 
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число ИКТ системи и техните компоненти, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително и 

езиково обучение, 

– повишаване на информираността, дейности по разпространение на информация и 

комуникационни дейности, 

– оценки на заплахите, рисковете и въздействието, 

– проучвания и пилотни проекти. 

Обосновка: 

Поддържането на сигурността на територията на държавите — членки на ЕС не може да оправдае 

мерки за сигурност, които налагат принудителни действия и наблюдение, нарушаващи правата, 

свободите и гаранциите на гражданите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4499 
=== BUDG/4499 === 

Внесено от João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Фонд „Вътрешна сигурност“ допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

– превенция на престъпността, борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, 

включително тероризма, както и засилване на координацията и сътрудничеството между 

правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително с 

Европол или други съответни органи на Съюза и със съответните трети държави и международни 

организации, 

– увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на 

рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, подготовката и защитата на 

населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, 

свързани със сигурността.  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното:  

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 

операция, достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместимите 

технологии, 
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– проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-правни партньорства, 

взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит 

и добри практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото 

състояние на дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна 

съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности,  

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 

инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, включително съвместни екипи за разследване и всяка друга форма на 

трансгранична съвместна операция, достъпа до и обмена на информация и оперативно 

съвместимите технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи. 

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит може да бъде използван за финансиране на 

транснационални дейности или дейности от особен интерес за Съюза във връзка с общите, 

специфичните и оперативните цели, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) № 513/2014. За да бъдат 

допустими за финансиране, действията на Съюза трябва да бъдат съобразени с приоритети и 

инициативите, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, в съответните стратегии на Съвета, политическите цикли, 

програмите, оценките на заплахите и рисковете, и в частност да подпомагат: 

– дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности и 

разработването на механизъм за оценяване, необходим за провеждането на политиките в областта 

на полицейското сътрудничество, предотвратяването на престъпността и борбата с нея и 

управлението на кризи, 

– транснационални проекти, включващи две или повече държави членки или най-малко една 

държава членка и една трета държава, 
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– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и 

въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и инициативи, 

определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на Европейския 

парламент и Съвета, както и проекти за мониторинг на прилагането на правото на Съюза и на 

целите на политиката на Съюза в държавите членки, 

– проекти за насърчаване изграждането на мрежи от контакти, публично-правните партньорства, 

взаимното доверие, разбирането и обучението, установяването и разпространението на най-добри 

практики и новаторски подходи на равнище Съюз, програмите за обучение и обмен, 

– проекти, подпомагащи разработването на методологични, и по-специално статистически способи, 

методи и общи показатели, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, 

експертни познания, обезопасителни съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и 

системи, и по-специално ИКТ системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на киберсигурността и престъпността в кибернетичното 

пространство, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността,  

– проекти, повишаващи осведомеността относно политиките и целите на Съюза сред 

заинтересованите страни и широката общественост, включително институционална комуникация 

относно политическите приоритети на Съюза,  

– особено иновационни проекти за разработване на нови методи и/или внедряване на нови 

технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено на проекти, целящи 

изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски 

проекти в областта на сигурността, 

– проучвания и пилотни проекти, 

– повишаването на осведомеността, на информационните и комуникационни дейности, свързани с 

политиките на Съюза в областта на вътрешните работи, приоритетите и постиженията. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на дейностите, извършвани във връзка със 

или в трети държави, и по-специално следното: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между 

правоприлагащите органи, и където е приложимо, международни организации, включително 

съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, 

достъпа до информация и обмена на информация и оперативно съвместими технологии, 

– изграждане на мрежи от контакти, взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и 

разпространение на ноу-хау, опит и добри практики, споделяне на информация, обща 

информация за текущото и бъдещото състояние на дадена ситуация, планиране на действия при 

извънредни ситуации и оперативна съвместимост, 

– придобиване, поддръжка и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, в това 

число ИКТ системи и техните компоненти, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително и 

езиково обучение, 

– повишаване на информираността, дейности по разпространение на информация и 

комуникационни дейности, 

– оценки на заплахите, рисковете и въздействието, 

– проучвания и пилотни проекти. 

Този бюджетен кредит служи за оказване на финансова помощ за посрещане на спешните и 

специфични нужди в случай на извънредна ситуация, т.е. всеки инцидент, свързан със сигурността, 

или нова заплаха, които имат или могат да окажат значително отрицателно въздействие 
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върху сигурността на хората в една или повече държави членки. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 

създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, 

предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна 

сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93). 

Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 

определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за 

финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112). 

Обосновка: 

Действията по фонд „Вътрешна сигурност“ следва да бъдат прекратени, тъй като фондът насърчава 

по-нататъшното милитаризиране на миграцията и възприемането на отбранителен подход спрямо 

бежанците, както и това да им се отказва достъп и да бъдат отхвърляни. Освен това той обединява 

вътрешната и външната сигурност, а горепосочените действия би трябвало да следват мерки, 

свързани с финансирани от Съюза проекти за проучвания в областта на сигурността. Средствата 

следва да се преразпределят за действия със строго гражданска употреба, напр. за справяне с 

първопричините за миграцията, радикализацията и тероризма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 661 
=== EFDD/7897 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456  19 262 544 157 555 064 100 000 000 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456  19 262 544 157 555 064 100 000 000 

Обосновка: 

Това е приоритетен бюджетен ред, който следва да бъде подкрепен. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1077 
=== GUE//7317 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 02 — Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с 

нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 

Резерви           

Общо 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456   157 555 064 80 737 456 

Забележки: 

След параграф: 

Фонд Вътрешна сигурност допринася за изпълнението на следните конкретни цели: 

Текстът се изменя, както следва: 

– предотвратяване ипревенция на престъпността, борба с трансграничната, тежката и 

организираната престъпност, включително тероризма, както и засилване на координацията и 

сътрудничеството между правоприлагащите органи и други национални органи на държавите 

членкичленки, включително с Европол или други съответни органи на Съюза и със съответните 

трети държави и международни организации, 

– увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на 

рисковете,рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, подготовката и защитата 

на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други 

инциденти, свързани със сигурността.  

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите в държавите членки, и по-

специално следното: 

Текстът се изменя, както следва: 

– действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координация икоординацията между 

правоприлагащите органи, включително между съответните екипи на ЕС, по специално Европол 

и Евроюст, съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна 

операция, както и достъпдостъпа до и обменинформация и обмена на информация и оперативно 

съвместимисъвместимите технологии, 

– проекти, насърчаващи изграждане на мрежи от контакти, публично-правни партньорства, 

взаимно доверие, разбиране и обучение, установяване, обмен и разпространение на ноу-хау, опит 

и добри практики, споделяне на информация, обща информация за текущото и бъдещото 

състояние на дадена ситуация, планиране на действия при извънредни ситуации и оперативна 

съвместимост, 

– дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, 

рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и 

инициативи, определени на равнище ЕС, по-специално тези, които са получили подкрепата на 

Европейския парламент и Съвета, 

– повишаване на информираността, разпространение на информация и комуникационни дейности,  

– придобиване, поддръжка на информационните системи на Съюза и на националните 

информационни системи, които допринасят за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 

513/2014 и/или по-нататъшно модернизиране на ИТ системи и техническо оборудване, 

включително изпробване на съвместимостта на системите, обезопасяване на съоръжения, 
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инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) системи и техните компоненти, включително за целите на 

европейското сътрудничество в областта на кибернетичната сигурност и престъпленията в 

кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност, 

– обмен, обучение и образование на служители и експерти на съответните органи, включително 

езиково обучение и съвместни учения или програми, 

– мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методологии или технологии, 

включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза 

научноизследователски проекти, свързани със сигурността. 

Обосновка: 

Поддържането на сигурността на територията на държавите — членки на ЕС, не може да оправдае 

мерки за сигурност, които налагат принудителни действия и наблюдение, нарушаващи правата, 

свободите и гаранциите на гражданите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4627 
=== BUDG/4627 === 

Внесено от Marisa Matias, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, 

João Ferreira, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 02 01 03 — Създаване на нови информационни системи за подпомагане на управлението 

на миграционните потоци през външните граници на Съюза 

Заличава се: 18 02 01 03 

Обосновка: 

Счита се, че не следва да се изразходват още средства за изграждането на нови информационни 

системи с цел подпомагане на управлението на миграционните потоци, по-специално защото тези 

системи се оказаха спорни от гледна точка на основните права и дори от гледна точка на 

икономическата ефективност. Оценките на въздействието, изготвени от Европейската комисия, не 

успяха да докажат неотложна обществена потребност от тях. Счита се, че бюджетът на ЕС следва по-

скоро да допринася за постигането на обрат в настоящата социална, икономическа и финансова 

криза, който би могъл да прекрати съществуващата понастоящем извънредна социална и 

хуманитарна ситуация в толкова много държави — членки на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1078 
=== GUE//7318 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 02 01 04 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 01 04       100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000 

Резерви           

Общо       100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000 
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Бюджетен ред: 

Подкрепа за операциите на държавите членки по издирване и спасяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа за операциите на държавите членки по 

издирване и спасяване. 

Обосновка: 

Умножаването на смъртните случаи в Средиземно море при липсата на безопасни и законни начини 

за достъп до Европа за мигрантите и бежанците доказаха спешната необходимост ЕС да подкрепи 

операциите на държавите членки по издирване и спасяване. Тъй като Frontex няма мандат за 

извършване на проактивни операции по издирване и спасяване, финансовата помощ от ЕС следва да 

бъде насочена пряко към органите на държавите членки, които отговарят за операциите по издирване 

и спасяване. Това би било по-подходящо и ефективно. Този нов бюджетен кредит е взет от бюджета 

на Frontex. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4496 
=== BUDG/4496 === 

Внесено от Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 

Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 02 01 04 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 01 04       100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000 

Резерви           

Общо       100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000 

Бюджетен ред: 

Подкрепа за операциите на държавите членки по издирване и спасяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа за операциите на държавите членки по 

издирване и спасяване. 

Обосновка: 

Умножаването на смъртните случаи в Средиземноморието при липсата на безопасни и законни 

начини за достъп до Европа за мигрантите и бежанците доказаха спешната необходимост ЕС да 

подкрепи операциите на държавите членки по издирване и спасяване. Тъй като FRONTEX няма 

мандат за извършване на проактивни операции по издирване и спасяване, финансовата помощ от ЕС 

следва да бъде насочена пряко към органите на държавите членки, които отговарят за операциите по 

издирване и спасяване. Това би било по-подходящо и ефективно. Този нов бюджетен кредит е взет от 

бюджета на FRONTEX. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1143 
=== S&D//7046 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 18 02 01 04 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 01 04         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Фонд на ЕС за издирване и спасяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейностите по издирване и спасяване, в 

частност в Средиземноморието, провеждани от държавите членки и координирани на 

равнище ЕС. 

Обосновка: 

Докладчикът счита, че Комисията следва да представи законодателно предложение за създаване на 

Фонд на ЕС за издирване и спасяване. Предвид специфичните предизвикателства в това отношение 

създаването на специфичен фонд изглежда много по-целесъобразно в сравнение с непрекъснатото 

увеличаване на бюджета на Frontex. Освен това специфичният фонд би могъл да финансира по-

широк набор от операции отколкото само операции на Frontex. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4364 
=== BUDG/4364 === 

Внесено от Petri Sarvamaa, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000 

Обосновка: 

Предвид увеличаващия се миграционен натиск по границите на ЕС е необходимо повече 

финансиране. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4381 
=== BUDG/4381 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
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Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 

разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и на оперативните разходи, свързани с работната 

програма (дял 3). 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити 

между оперативни и административни разходи. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 20 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 

Комисията, представляват целеви приходи (член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент), 

които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общия разчет за приходната част на бюджета.  

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент. 

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към тази част. 

Средствата от Съюза за 2016 г. възлизат на общо 108 774 000 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване 

на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30). 

Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1). 

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., 

стр. 11). 

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване 

на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното 

сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното 
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сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 189, 

27.6.2014 г., стр. 93). 

Обосновка: 

FRONTEX управлява и военизира миграцията. Във връзка с установената мисия по линия на ОПСО 

EUNAVFOR MED дори повече. Следователно FRONTEX следва да бъде закрита; средствата следва 

да се преразпределят вместо това за разрешаване на конфликтите с граждански средства, 

посредничество и справяне с първопричините за миграцията, като бедността, неолибералната 

търговска и икономическа система, както и конфликтите/войните чрез посредници. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4507 
=== BUDG/4507 === 

Внесено от Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 

разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и на оперативните разходи, свързани с работната 

програма (дял 3). 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити 

между оперативни и административни разходи. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 20 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 

Комисията, представляват целеви приходи (член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент), 

които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общия разчет за приходната част на бюджета.  

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент. 

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към тази част. 

Средствата от Съюза за 2016 г. възлизат на общо 108 774 000 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване 

на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30). 
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Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1). 

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., 

стр. 11). 

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване 

на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното 

сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 189, 

27.6.2014 г., стр. 93). 

Обосновка: 

Програмата не се отнася до най-важните актуални въпроси в ЕС. Необходима е промяна на подхода. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 885 
=== ECR//8200 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000 

Обосновка: 

Поради нарасналите предизвикателства във връзка с миграцията в ЕС, FRONTEX следва да получи 

повече финансови средства.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 984 
=== EPP//7570 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000 
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Обосновка: 

Увеличени потребности поради въвеждането на т.нар. горещи точки, нарастването на обема на 

съвместните операции и увеличаването на сътрудничеството с трети държави. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 506 
=== LIBE/5999 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Разделя се, както следва: 18 02 03 01, 18 02 03 02 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 

разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и на оперативните разходи, свързани с работната 

програма (дял 3). 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни кредити 

между оперативни и административни разходи. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 20 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 

Комисията, представляват целеви приходи (член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент), 

които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общия разчет за приходната част на бюджета.  

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в позиция 6 

3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни 

кредити в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент. 

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към тази част. 

Средствата от Съюза за 2016 г. възлизат на общо 108 774 000 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване 

на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 30). 

Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1). 

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., 

стр. 11). 

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване 
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на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното 

сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 189, 

27.6.2014 г., стр. 93). 

------------------------------- 

Добавя се: 18 02 03 01 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 01       96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000 

Резерви           

Общо       96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000 

Бюджетен ред: 

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници 

(Frontex) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и 

административните разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и оперативните разходи, 

свързани с работната програма (дял 3), с изключение на съвместните операции „Тритон“ и 

„Посейдон“. От разрешените в щатното разписание длъжности Frontex ще определи две 

допълнителни длъжности на пълен работен ден в Службата за основните права в рамките на 

Агенцията. 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент и Съвета за прехвърляне на бюджетни 

кредити между оперативни и административни разходи. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 20 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 

Комисията, представляват целеви приходи (член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия 

регламент), които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от общия разчет за приходната част на 

бюджета.  

Всички приходи от вноските на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, вписани в 

позиция 6 3 1 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на 

допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от 

Финансовия регламент. 

Щатното разписание на агенцията е изложено в приложение „Служители“ към тази част. 

Вноската на Съюза за 2016 г. е на обща стойност от 163 886 000 EUR. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска 

агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-

членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за 

установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса (OВ L 199, 31.7.2007 

г., стр. 30). 

Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за 
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управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1). 

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 

г., стр. 11). 

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за 

установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на 

оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на 

оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския 

съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 93). 

------------------------------- 

Добавя се: 18 02 03 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 02       67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000 

Резерви           

Общо       67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000 

Бюджетен ред: 

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници 

(Frontex): Съвместни операции „Тритон“ и „Посейдон“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съвместните операции 

„Тритон“ и „Посейдон“, провеждани от Агенцията. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска 

агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-

членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за 

установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса (OВ L 199, 31.7.2007 

г., стр. 30). 

Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за 

управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1). 

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 

г., стр. 11). 

Регламент (ЕС) № 656/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за 

установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на 

оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на 

оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския 

съюз (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 93). 
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Обосновка: 

Понастоящем се предлага общият бюджет на Frontex да възлиза на около 160 милиона евро. Затова е 

наложително предоставянето на повече и по-добра информация относно начините на разходване на 

тези бюджетни кредити.  

Тъй като съвместните операции „Тритон“ и „Посейдон“ са сред основните задачи на Агенцията и тъй 

като много съществен дял от бюджета на Frontex се разходва за тях, за тези две съвместни операции 

се предлага създаването на отделен бюджетен ред, като по този начин ще се увеличи прозрачността и 

отчетността за тези операции. 

(Това изменение включва изменения 5908, 5901 и 5937.) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 788 
=== VERT/7717 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000 

Резерви           

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000 

Обосновка: 

Общият бюджет на FRONTEX е значително увеличен от самото начало на функционирането на 

агенцията. Броят на задачите също нарасна, тъй като мандатът на агенцията беше променен. Въпреки 

това се признава също, че допълнителните задачи на агенцията, включително спасяването на 

човешки животи, засягат работата и на някои други агенции, по-специално EASO, която 

понастоящем разполага с един от най-малките бюджети от всички агенции/служби, които се 

занимават с прилагане на достиженията на правото в областта на предоставянето на убежище. 

Следователно е целесъобразно бюджетът на FRONTEX да се измени, като част от финансирането се 

прехвърли на EASO. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 789 
=== VERT/7718 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 18 02 03 — Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници (FRONTEX) 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000   160 886 000 160 886 000 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000   160 886 000 160 886 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент .......... кредити между оперативни и 

административни разходи. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 

разходи на Агенцията (дялове 1 и 2), както и на оперативните разходи, свързани с работната 

програма (дял 3), и за включването в щатното разписание S 03 01 18 на две длъжности за 

Службата за основните права в рамките на Агенцията.3). 

Обосновка: 

Службата за основните права играе ключова роля за насърчаване на спазването на основните права, 

за упражняване на контрол, за справяне с евентуални нарушения, както и за управление на 

секретариата на консултативния форум. Службата не разполага с достатъчно служители, като в 

секретариата на консултативния форум работят един служител по въпросите на основните права и 

един сътрудник на непълно работно време. Увеличеният оперативен капацитет на Агенцията и по-

голямата нужда от реакция на положението в района на Средиземноморието, засиленото 

сътрудничество и дейностите по изграждане на капацитет в трети държави водят до необходимостта 

от осигуряване на достатъчно персонал. 


