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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява съжаление, че предложените бюджетни кредити за поети задължения за 
програма „Граждани, равенство, права и ценности“ в размер на 90 600 000 EUR са 
в много по-нисък размер от първоначално поискания от Парламента, и 
представляват намаление с 9,9% в сравнение с 2020 г.; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо четене, приета на 17 април 2019 г., размерът 
на бюджетните кредити за поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов бюджетен ред за „Насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ (120 022 637 EUR бюджетни кредити за поети 
задължения); призовава в съответствие с постигнатото частично споразумение 
със Съвета размерът на бюджетните кредити за поети задължения по бюджетен 
ред „Дафне“ да бъде увеличен на 35 030 020 EUR  и да бъдат заделени 
27 340 504 EUR от тази сума за борбата срещу насилието, основано на пола, чрез 
създаване на подред „Предотвратяване на и борба с всички форми на насилие, 
основано на пола, срещу жени и момичета, и домашно насилие“; призовава освен 
това за увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за бюджетния 
ред „Насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния 
живот на Съюза“ на 70 604 598 EUR, за преименуване на бюджетния ред от 
„Насърчаване на равенството и правата“ на „Насърчаване на равенството, правата 
и равенството между половете“ и за заделяне на 10 252 689 EUR за „Насърчаване 
на равенството между половете и интегриране на принципа на равенство между 
половете“ чрез създаване на нов подред;

2. отбелязва слабото увеличение с 0,5% на бюджетните кредити за поети 
задължения и на бюджетните кредити за плащания по програма „Правосъдие“; 
изисква в съответствие с позицията на Парламента относно финансовия пакет за 
програма „Правосъдие“, включена в неговата резолюция от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., да се 
увеличи допълнително финансирането на тази програма през 2021 г. с общо 
6 800 000 EUR до 50 500 000 EUR; подчертава, че съдебното сътрудничество, 
съдебното обучение и ефективният достъп до правосъдие следва да бъдат 
засилени с помощта на съответните агенции на Съюза в областта на ПВР;

3. изразява загриженост относно намаляването на бюджетните кредити за поети 
задължения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) в сравнение с 
2020 г. предвид постоянния натиск, пред който са изправени националните органи 
в областта на убежището, пропуските по отношение на правилното приемане на 
лицата, търсещи убежище, и забавянията в процедурите за предоставяне на 
убежище в държавите членки; призовава за увеличение с 14% на бюджетните 
кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания за ФУМИ, за 
да се осигурят достатъчно ресурси; 

4. призовава освен това за създаването на отделни бюджетни редове по отношение 
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на бъдещия фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и бъдещия инструмент за 
управление на границите и визите за всяка от специфичните цели на тези 
програми, за да се гарантира подходящо финансиране за всички цели на 
програмите и да се осигури по-добра разбираемост и прозрачност по отношение 
на годишното разпределение на финансовите ресурси, като по този начин се 
улесни контролът върху изпълнението на програмите;

5. изразява дълбока загриженост от продължаващата загуба на човешки животи в 
Средиземно море; счита, че е необходим по-дългосрочен подход към 
издирвателни и спасителни операции, тъй като тези операции не може да бъдат 
оставени изключително на недържавни участници; счита, че Комисията следва да 
представи законодателно предложение за създаване на фонд за издирване и 
спасяване в подкрепа на мисиите за търсене и спасяване в Средиземноморието; 
ето защо предлага създаването на нов бюджетен ред за този фонд, за да се насърчи 
спасяването на човешки живот и да се демонстрира солидарност между 
държавите членки при извършването на издирвателни и спасителни операции в 
съответствие с международното право и основните права, включително правото 
на живот и принципа на забрана за връщане; 

6. изразява загриженост, че значителните съкращения на финансирането, 
предложени за Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото 
срещу подправяне (програма „Перикъл IV“), биха изложили на риск успеха на 
цялата програма; счита, че финансирането за 2021 г. следва да бъде увеличено 
на 950 000 EUR, за да се гарантира, че програмата може да даде значим принос 
за борбата срещу подправянето на еврото и свързаните с това измами;

7. отбелязва предложението за увеличаване на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) 
с 11,5%; изразява загриженост, че развитието и оперативните дейности на 
Европол през 2021 г. ще бъдат възпрепятствани без увеличаване на щатния 
персонал;  припомня, че от Европол  се изисква да осигури увеличена аналитична 
и оперативна подкрепа,  инструменти и иновации за  правоприлагащите органи 
на държавите членки в рамките на нейните настоящи функции,  и че наскоро по 
отправено до нея искане тя започна нови инициативи, като например Европейския 
център за финансови и икономически престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват допълнително финансиране; подчертава също така 
необходимостта Европол да се адаптира към рязкото нарастване на новите 
дейности през последните години и към промените в престъпната обстановка по 
време на епидемията от Covid-19; очаква задачите на Европол да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. с предстоящото преразглеждане на  
функциите на Европол, но подчертава, че решение за допълнително финансиране 
може да бъде взето едва в края на законодателния процес; поради това счита, че 
на Европол следва да се предоставят 184 900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; изисква в щатното разписание на Европол  да бъдат добавени още 63 
длъжности;

8. отбелязва лекото увеличение с 3% на бюджетните кредити за поети задължения и 
на бюджетните кредити за плащания за Агенцията на Европейския съюз за 
обучение в областта на правоприлагането (CEPOL); изисква допълнително 
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увеличение на финансирането от 10 400 000 EUR на 16 264 976 EUR  и включване 
на допълнителни 21 длъжности в щатното разписание на CEPOL; счита, че 
допълнителните  ресурси следва да позволят на CEPOL да засили обучението на 
тема многообразие и да не изостава от изискванията на държавите членки;

9. счита, че малкото увеличение на финансирането с 1,8%, предложено за 
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), няма 
да бъде достатъчно, за да изпълнява той законоустановените си задължения, 
произтичащи от Правилника за длъжностните лица, както и от сключените от него 
договори за наем; подчертава освен това, че на ЕЦМНН следва да се предостави 
допълнително финансиране, за да може той да разгърне напълно оперативния си 
капацитет и да отговори ефективно на последните развития в областта на 
наркотиците, включително на последиците от избухването на епидемията от 
Covid-19; подчертава, че стойността на търговията на дребно с наркотици в 
Европа се оценява на 30 милиарда евро годишно; поради това отправя искане за 
увеличаване на бюджета на ЕЦМНН на 18 100 000 EUR; 

10. счита предложеното увеличение на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) за недостатъчно предвид предизвикателствата, пред които е изправена 
Евроюст по отношение на непрекъснато нарастващия брой дела;  изисква на 
Евроюст да бъдат предоставени 21 допълнителни длъжности и нейният бюджет 
да бъде съответно увеличен на 44 068 531 EUR; 

11. отбелязва прогнозата на Европейската прокуратура, че ще обработи информация, 
еквивалентна на 4300 преписки, от които ще последват най-малко 2000 проведени 
от нея разследвания по наказателни производства през първата година от нейната 
работа; очаква работното натоварване да се увеличава през следващите години,  
като достигне до 3 700 проведени от нея разследвания по наказателни 
производства поради риска от нарастване на измамите, накърняващи 
финансовите интереси на Съюза, произтичащ от общото увеличаване на 
финансирането от Съюза през следващата МФР и в рамките на Плана за 
възстановяване; припомня, че Европейската прокуратура е прокуратура със 
задължителни правомощия; изразява дълбока загриженост относно ниското 
равнище на финансиране, предложено в проекта на общ бюджет на Европейския 
съюз за финансовата 2021 година, и относно броя на служителите, представляващ 
само половината  от искания от Европейската прокуратура брой; счита, че 
подобно  предложение би засегнало значително способността на новия орган да 
започне дейността си и да изпълни функциите си; подчертава, че ще бъде 
необходимо значително увеличение на финансирането на 55 500 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската прокуратура да изпълнява 
законоустановеното си задължение да осигури превод на огромен обем 
документи, които се предават на съдии на национално равнище, да се осигури 
наемането на персонал, да се посрещнат разходите във връзка с персонала и за да 
ѝ се предоставят необходимите 140 европейски делегирани прокурори и 219 
служители;

12. изразява съжаление във връзка с намаляването на бюджета на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA) с 0,4%; настоятелно призовава 



PE654.091v02-00 6/9 AD\1214958BG.docx

BG

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за 
FRA да бъдат увеличени на 24 679 000 EUR, за да може FRA да продължи да 
предоставя качествена работа, която се доказа като полезна за изготвянето на 
политиките на Съюза; счита, че е необходимо да се подкрепят допълнителните 
усилия на FRA за наблюдение на спазването на основните права по време на 
кризата с Covid-19, особено с оглед на евентуална втора вълна през 2021 г.; 
призовава за добавяне на 4 длъжности към щатното разписание на FRA; 
подчертава, че без подходящи финансови и кадрови ресурси FRA може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по начин, който да отговаря на установените 
потребности, и да наблюдава зачитането на основните права в Съюза, и по този 
начин да допринася за борбата с дискриминацията и расизма, да осигурява защита 
на личните данни и основните права, включително на външните граници на 
Съюза, и да оказва подкрепа на правосъдието и правата на жертвите;

13. подчертава значението на интегрираното управление на границите, за да се 
гарантират функционирането и по-нататъшната интеграция  на Шенгенското 
пространство; подчертава въздействието на епидемията от Covid-19 в тази област; 
откроява ролята на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) 
за координирането и развитието на интегрирано управление на границите; 
отбелязва, че предложеното равнище на финансиране на Frontex за 2021 г. остава 
под финансовата обосновка на предложението на Комисията за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова 
охрана,1 като по този начин излага на риск способността на Frontex да осигури 
европейски постоянен корпус от 10 000 служители на граничната и бреговата 
охрана до 2024 г.; подчертава, че макар бюджетът на Frontex вече да беше 
значително увеличен през последните години, все още са необходими извънредни 
ресурси; призовава за увеличение на бюджета за 2021 г. на 804 268 491 EUR, за 
да се даде възможност на Frontex да формира и обучи своя постоянен корпус, 
както и да закупи собствено оборудване, като това ще даде възможност за 
успешно и навременно разгръщане и оперативна подкрепа за държавите членки 
по външните граници; подчертава, че тази задача изисква спазване на основните 
права и предлага допълнителните ресурси да се използват и за укрепване на 
наблюдението от страна на Frontex за зачитането на основните права и за 
спасяване на човешки живот в морето;

14. приветства предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети 
задължения и на бюджетните кредити за плащания на Европейската служба за 
подкрепа в областта на (EASO) убежището с 16,5%, но изразява съжаление, че 
броят на длъжностите в щатното му разписание не е съответно увеличен; поради 
това отправя искане за укрепване на щатното разписание на EASO с 50 
допълнителни длъжности; подчертава, че ще бъде необходим допълнителен 
персонал, ако бъде приет новият регламент за Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището; припомня, че оперативните дейности на EASO са се 
увеличили значително през последните години, за да се справи с миграционния 
натиск и да подпомогне държавите членки за приемането на лица, търсещи 
убежище, и за провеждането на процедурите за убежище, по-специално в 
горещите точки на външните граници на Съюза; подчертава, че на EASO са 

1 СОМ(2018) 0631.



AD\1214958BG.docx 7/9 PE654.091v02-00

BG

възложени и редица нови мисии в областта на преместването след слизане от 
борда; подчертава, че допълнителният персонал ще засили операциите на място, 
разработването, предоставянето и осъществяването на обучения, информация и 
анализи, практически инструменти, управленски дейности и административни 
функции, докато в същото време натискът върху националните системи за 
миграция и убежище се запазва поради големия брой преписки по молби за 
убежище;

15. отбелязва намалението с 5% на бюджетните кредити за поети задължения и 
увеличението с 12% на бюджетните кредити за плащания за Агенцията на 
Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 
(eu-LISA); подчертава важната роля на eu-LISA за създаването на Системата за 
влизане/излизане (СВИ), Европейската система за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), Европейската информационна система за съдимост за 
граждани на трети държави (ECRIS-TCN) и за управлението и надзора на 
Евродак, Визовата информационна система (ВИС) и Шенгенската 
информационна система (ШИС), както и за осигуряването на оперативна 
съвместимост на информационно-технологичните системи, за да се гарантира по-
бързо предоставяне на качествени данни на органите за управление на границите 
и на правоприлагащите органи; изисква в съответствие с искането на eu-LISA 14 
допълнителни служители, които да подпомагат осигуряването на сигурността на 
информационните мрежи и базите данни, разширяването на оперативните обекти 
на eu-LISA и осъществяването на дейностите на управителния съвет;

16. припомня, че независимата и качествена разследваща журналистика чрез 
предоставяне на качествена информация, основана на факти, борба с 
дезинформацията, повишаване на осведомеността на гражданите и разкриване на 
закононарушения и престъпления е съществен елемент на една добре 
функционираща демокрация; подчертава, че журналистиката в целия Съюз е 
изправена пред сериозни предизвикателства, по-специално поради липса на 
финансови ресурси, което застрашава нейната независимост и оцеляване; 
призовава за ново подготвително действие, което стъпва на успешния пилотен 
проект IJ4EU от 2018 г. и създава фонд за спешна подкрепа, за да се помогне за 
защитата на журналистите в целия Съюз и да се подкрепи създаването на 
качествено независимо журналистическо съдържание в обществен интерес, като 
по този начин се гарантира постоянно обществено доверие в независимите медии.
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