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КРАТКА ОБОСНОВКА 

1. Обхват на предложението 

Предложението за европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) е част 

от усилията на Съюза за повишаване на способността за реагиране на органите за 

граничен контрол на държавите членки по външните граници (Шенген). Тя следва да 

помогне на държавите членки напълно да осъзнаят ситуацията по външните си граници 

и да подобрят информационния поток и сътрудничеството между държавите членки, 

както и между държави членки и Агенцията, по по-последователен и систематичен 

начин. Що се отнася до външното измерение на управлението на границите, EUROSUR 

следва да осигурява подкрепа за засилване на сътрудничеството с трети държави и за 

укрепване на наблюдението на границите и възможностите за управление в области, 

които имат пряко въздействие в ЕС (например, да се свържат системи и 

инфраструктури на трети държави с тези на ЕС с оглед създаването на възможност за 

редовен обмен на информация). 

2. Прилагане 

Различните елементи на EUROSUR ще се изпълняват основно от Европейската агенция 

за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите 

членки на ЕС1 (FRONTEX) и от държавите членки, както е описано в съобщението за 

EUROSUR от 2008 г.2 

 

За разлика от двете паралелни програми Фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд 

„Убежище и миграция“, EUROSUR няма да бъде проектиран като фонд на ЕС, а ще 

осигурява обща техническа рамка и ще разработва стандарти, необходими за 

рационализиране на сътрудничеството, както и всекидневна денонощна комуникация 

между органите (на ЕС и на държавите членки). Предложеният регламент за EUROSUR 

следва да влезе в сила в края на 2013 г. Финансовата обосновка, приложена към 

предложението3, се ограничава до периода 2014–2020 г., дори ако изложението на 

мотивите към регламента предвижда също финансиране в рамките на настоящата 

многогодишна финансова рамка, тъй като EUROSUR стартира като пилотен проект 

през 2011 г. За периода 2014–2020 г. той не предвижда финансиране чрез отделен 

бюджетен ред, а от два източника в рамките на бюджета на ЕС (вече съществуващи или 

които предстои да бъдат създадени):  

 

 В момента държавите членки са подкрепяни от бюджетни кредити от Фонда за 

външните граници на ЕС (бюджетен ред 18 02 06) до края на настоящата МФР 

(края на 2013 г.). От 2014 г. нататък ще бъде създаден нов бюджетен ред (18 02 

                                                 

 
1 установено с Регламент (EО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година – OВ L 349, 25.11.04 

г., стр. 1. 
2 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите от 13 февруари 2008 г.: „Проучване на създаването на Европейска 

система за наблюдение на границите (EUROSUR)“ -COM(2008)68 окончателен 
3 Законодателна финансова обосновка, приложена към предложение COM(2011)873, стр. 25 
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XX XX – „Фонд за вътрешна сигурност – Граници и визи“) в новото устройство 

на бюджета след МФР за периода 2014–2020 г., а част от него ще финансира 

развитието на някои от различните елементи на EUROSUR (например създаване 

на национални координационни центрове).  

 

 От друга страна, агенцията FRONTEX (ред 18 02 03 02) следва да използва 

собствения си бюджет, за да изгради комуникационната мрежа и други 

хоризонтални елементи на системата EUROSUR, като европейската картина на 

ситуацията и общата предгранична разузнавателна картина, а когато е 

необходимо, ще използва допълнително подкрепа от Фонда за вътрешна 

сигурност (пряко или непряко централизирано финансово управление). 

 

Общото очаквано въздействие върху разходите на ЕС за период от седем години (2014–

2020 г.) ще бъде приблизително 244 021 млн. евро. Около 112 млн. евро ще бъдат 

отпуснати от бюджетни кредити по новия „Фонд за вътрешна сигурност – Граници и 

визи“ и 132 млн. евро от агенция FRONTEX (бюджетен ред 18 02 03 02), което 

изглежда да бъде доста важен дял от приблизителния общ бюджет на FRONTEX за 

периода от седем години в размер на 614 млн. евро. 

За сравнение, за настоящата функция 3 А Комисията предложи общ индикативен 

бюджет от 10 911 млн. евро за периода 2014–2020 г. в многогодишната финансова 

рамка. 

Тези цифри покриват разходите за финансови програми и за агенциите на ЕС, 

работещи в областта на вътрешните работи. Агенциите възлизат на 1 572 млн. евро по 

текущи цени. 

Очакваните нужди от човешки ресурси за прилагането на рамката (мониторинг и 

подкрепа за ежедневното управление на EUROSUR) ще бъдат само двама служители 

със степен AD в седалището на Комисията, от ГД „Вътрешни работи“. Според 

предложението на тях вече е възложено управлението на дейността и/или са били 

преразпределени в рамките на съответната ГД. Ако се установи необходимост от 

допълнителни средства, докладчикът настоява те да могат да бъдат отпускани само на 

управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като 

се имат предвид бюджетните ограничения. 

 

3. Позиция на докладчика 

Докладчикът подкрепя продължаването и развитието на EUROSUR, защото 

наблюдението на границите е област, в която действията на Съюза несъмнено 

демонстрират европейска добавена стойност, в сравнение с чисто националните мерки. 

В действителност, незаконната имиграция и трансграничната престъпност по своята 

същност са явления, които излизат извън териториалните предели на държавите 

членки. 

 

Следва да се отбележи обаче, че предложената схема за финансиране за EUROSUR е 

много сложна. Това е резултат както от трите възможни равнища на управление (пряко 

централизирано управление, непряко централизирано управление и споделено 

управление), така и от времевата рамка на финансирането (настоящата многогодишна 
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финансова рамка и МФР 2014–2020 г.) и следователно произтича от различни пакети в 

рамките на тези две рамки. 

 

Докато бюджетът за 2013 г. не бъде приет, ще бъде трудно да се анализират различните 

суми, които трябва да бъдат взети от съответните бюджетни редове по настоящата 

МФР (Фонд за външните граници, Frontex, 7-та Рамкова програма за изследвания и 

развитие, както и Инструмента за сътрудничество за развитие). Разпределение на 

разходите е представено в оценката на въздействието, придружаваща предложението на 

Комисията, свързано с EUROSUR1, но не присъства в самото предложение. 

 

Що се отнася до разходите, които трябва да бъдат постигнати по време на МФР за 

периода 2014–2020 г., и без да се засяга резултатът от преговорите по следващата МФР, 

можем да съжаляваме, че Комисията не прави каквото и да било бюджетно позоваване 

в задължителната част на предложението относно EUROSUR. 

 

Освен това, по отношение на разходите, свързани с националните координационни 

центрове (НКЦ) и мерките в съседните трети държави, докладчикът подчертава липсата 

на каквито и да било критерии за разпределяне на ресурси. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 a (нов) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. припомня своята резолюция от 8 

юни 2011 г. относно „Инвестиране в 

бъдещето: нова Многогодишна 

финансова рамка (МФР) за 

конкурентоспособна, устойчива и 

приобщаваща Европа“1; отново 

заявява, че са необходими достатъчно 

допълнителни средства в следващата 

МФР, за да може Съюзът да постигне 

приоритетите на съществуващите 

                                                 

 
1 SEC(2011)1536 
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си политики, като също така 

изпълни новите задачи, предвидени в 

Договора от Лисабон, както и да 

реагира на непредвидени събития; 

посочва, че дори ако средствата в 

следващата МФР се увеличат с най-

малко 5% в сравнение с равнището от 

2013 г., може да се допринесе само в 

ограничена степен за постигането на 

договорените цели и ангажименти на 

Съюза, както и за прилагането на 

принципа на солидарност на Съюза; 

призовава Съвета, в случай че той не 

споделя този подход, да посочи ясно 

кои от неговите политически 

приоритети или проекти биха могли 

да бъдат изцяло изоставени, въпреки 

доказаната им европейска добавена 

стойност; 
 _______________ 

 1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266. 
 

Изменение  2 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 б (нов) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1 б. подчертава, че точка 47 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 17 май 2006 г. между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната 

дисциплина и доброто финансово 

управление1 следва да се прилага за 

разширяване на мандата на 

Европейската агенция за управление 

на оперативното сътрудничество 

(„Агенцията“) по външните граници; 

подчертава, че никое решение на 

законодателния орган за такова 

разширяване не засяга решенията на 

бюджетния орган в рамките на 

годишната бюджетна процедура; 
 ________________ 
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 1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. 
 

Изменение  3 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 в (нов) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1 в. изисква от Комисията да 

представи нова финансова обосновка, 

която изцяло да отчита резултата 

от законодателното споразумение 

между Европейския парламент и 

Съвета за спазване на изискванията 

за бюджета и персонала в Агенцията 

и службите на Комисията;  
 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Създаването на Европейска система 

за наблюдение на границите (наричана 

по-нататък „EUROSUR“) е необходимо, 

за да се засили обменът на информация 

и оперативното сътрудничество между 

националните органи на държавите 

членки, както и с Европейската агенция 

за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

на държавите членки на Европейския 

съюз, създадена с Регламент (EО) 

№ 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 

2004 г. (Frontex), наричана по-нататък 

„Агенцията“. EUROSUR следва да 

осигури на тези органи и на Агенцията 

необходимата инфраструктура и 

инструментариум за подобряване на 

тяхната осведоменост за ситуацията и 

способност за реагиране при откриване 

и предотвратяване на незаконна 

(1) Създаването на Европейска система 

за наблюдение на границите (наричана 

по-нататък „EUROSUR“) е необходимо, 

за да се засили обменът на информация 

и оперативното сътрудничество между 

националните органи на държавите 

членки, както и с Европейската агенция 

за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

на държавите членки на Европейския 

съюз, създадена с Регламент (EО) 

№ 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 

2004 г. (Frontex), наричана по-нататък 

„Агенцията“. EUROSUR следва да 

осигури на тези органи и на Агенцията 

необходимата инфраструктура и 

инструментариум за подобряване на 

тяхната осведоменост за ситуацията и 

способност за реагиране при откриване 

и предотвратяване на незаконна 
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миграция и трансгранична престъпност, 

както и за защита и спасяване на 

живота на мигранти по външните 

граници на държавите членки на Съюза. 

миграция и трансгранична престъпност, 

като по този начин допринася за по-

добра защита и спасяване на живота на 

мигранти по външните граници на 

държавите членки на Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) На Агенцията следва да бъдат 

предоставени съответните 

финансови и човешки ресурси за 

адекватното изпълнение на 

допълнителните задачи, които й се 

възлагат по настоящия регламент. За 

тази цел процедурата за 

изготвянето, изпълнението и 

контрола върху нейния бюджет, 

установена в членове 29 и 30 от 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 , следва 

надлежно да отчита тези задачи. 

Бюджетният орган следва да 

гарантира съблюдаването на най-

високите стандарти за ефективност. 
 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Налице е необходимост от по-

добра координация на изразходването 

на средствата на Съюза и на 

държавите членки в областта на 

вътрешните работи с оглед 

оптимизиране на използването на 

техните бюджети. Това следва да 

допринесе за по-добро взаимно 

допълване, ефективност и 

прозрачност на изразходването им. 
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По-специално, EUROSUR следва да се 

възползва по най-добрия начин от 

съществуващите възможности по 

отношение на човешките ресурси, 

както и на техническото оборудване, 

както на равнище ЕС, така и на 

национално равнище, като в същото 

време насърчава военно-цивилното 

сътрудничество. 
 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 9 б (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 б) Механизмите, включващи 

бюджета на Съюза в прилагането на 

EUROSUR, следва да бъдат прозрачни, 

отговорни и да подлежат на 

демократичен контрол. 
 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 9 в (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 в) Налице е необходимост да се 

гарантира добро финансово 

управление на системата и нейното 

прилагане по най-ефективния 

възможен начин, като същевременно 

се запазва правната сигурност и 

достъпността на системата за 

всички участници. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 г (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 г) Комисията следва редовно да 

оценява резултатите от прилагането 

на EUROSUR с помощта на ясни, 

прости и измерими показатели. Тези 

показатели следва да служат за 

основа при определяне на степента, в 

която са постигнати целите на 

системата. 
 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент създава обща 

рамка за обмен на информация и 

сътрудничество между държавите 

членки и Агенцията за подобряване на 

осведомеността за ситуацията и 

способността за реагиране по външните 

граници на държавите членки и на 

Европейския съюз, наричана по-нататък 

Европейската система за наблюдение на 

границите (EUROSUR). 

Настоящият регламент създава обща 

рамка за обмен на информация и 

сътрудничество между държавите 

членки и Агенцията за подобряване на 

осведомеността за ситуацията и 

способността за реагиране по външните 

граници на държавите членки и на 

Европейския съюз, като по този начин 

допринася за по-добра защита и 

спасяване на живота на мигранти по 

външните граници на държавите 

членки на Съюза, наричана по-нататък 

Европейската система за наблюдение на 

границите (EUROSUR). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 - буква ж) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ж) „Агенцията“ означава 
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Европейската агенция за управление 

на оперативното сътрудничество по 

външните граници на държавите 

членки на Европейския съюз, учредена 

с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 

Съвета. 
 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) комуникационна мрежа; в) обмен на данни и комуникационна 

мрежа; 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение - буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Принципи на съгласувано управление 

и на използване на съществуващи 

структури: Агенцията осигурява 

съгласуваност между различните 

елементи на рамката на EUROSUR, 

включително осигуряването на насоки и 

подкрепа за националните 

координационни центрове и съдействие 

за оперативната съвместимост на 

информацията и технологиите. 

Доколкото това е възможно рамката на 

EUROSUR използва съществуващите 

системи и капацитет. В този контекст 

EUROSUR се създава, така че да бъде 

напълно съвместима с инициативата за 

Обща среда за обмен на информация за 

наблюдение на морската област на ЕС 

(CISE), като по този начин допринася за 

и се ползва от един координиран и 

ефективен спрямо разходите подход за 

обмен на информация между 

различните сектори в Съюза. 

б) Принципи на съгласувано управление 

и на използване на съществуващи 

структури: Агенцията осигурява 

съгласуваност между различните 

елементи на рамката на EUROSUR, 

включително осигуряването на насоки и 

подкрепа за националните 

координационни центрове и съдействие 

за оперативната съвместимост на 

информацията и технологиите. 

Доколкото това е възможно рамката на 

EUROSUR използва съществуващите 

системи и капацитет, с цел да се 

оптимизира използването на 

бюджета на Съюза и да се избягват 

съкращения. В този контекст 

EUROSUR се създава, така че да бъде 

напълно съвместима с инициативата за 

Обща среда за обмен на информация за 

наблюдение на морската област на ЕС 

(CISE), като по този начин допринася за 

и се ползва от един координиран и 
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ефективен спрямо разходите подход за 

обмен на информация между 

различните сектори в Съюза. 
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