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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства становището на Сметната палата (Палатата) относно отчетите на 
Съюза за 2018 г.; подчертава, че общият изчислен процент грешки по отношение 
на разходите от бюджета на Съюза е 2,6%, което е в рамките на изчисления 
процент грешки за последните две години и само малко по-високо от най-
ниското равнище в размер на 2,4% от 2017 г.; припомня, че целевият праг на 
същественост е 2%, и призовава Комисията да увеличи усилията си за постигане 
на общо ниво на грешки под този праг; 

2. изразява съжаление, че Палатата не даде отговор на многократните призиви на 
Парламента за изчисляване на процента грешки по отношение на разходите 
конкретно за функция III (Сигурност и гражданство); отбелязва обосновката на 
Палатата, а именно, че функция III съставлява едва 2% от плащанията в бюджета 
за 2018 г.; отбелязва самооценката на ГД „Миграция и вътрешни работи“, 
според която процентът грешки е под прага на същественост от 2%; изразява 
съжаление, че ограничената извадка от одитираните за 2018 г. 18 операции не е 
била достатъчна за Палатата, за да потвърди този положителен резултат; 
призовава за по-голяма извадка от операции, които да бъдат одитирани, за да се 
предостави на бюджетния орган необходимата информация, така че да направи 
правилна оценка на постигнатите резултати в тази важна област на политиката;

3. приветства специалните доклади на Палатата относно Извънредния доверителен 
фонд на Европейския съюз за Африка1 („Доверителен фонд на ЕС за Африка“) и 
относно Механизма за бежанците в Турция2 („Механизъм за Турция“); отбелязва 
констатацията на Палатата, че Доверителният фонд на ЕС за Африка, който 
подкрепя дейности в 26 африкански държави, е гъвкав инструмент, който е по-
бърз при стартирането на проекти, отколкото традиционните инструменти за 
финансиране, но не е достатъчно конкретен, така че ефективно да насочва 
действията към преодоляване на безпрецедентните предизвикателства, пред 
които е изправен; счита, че Комисията следва да преразгледа структурата на 
Доверителния фонд на ЕС за Африка, по-специално за да бъде по-точно 
насочван и да се ускори неговото прилагане, с оглед на повишаване на неговата 
ефективност; отбелязва констатацията на Палатата, че първият транш от три 
милиарда евро (от общо шест милиарда евро), мобилизиран по линия на 
Механизма за Турция, е дал бърз отговор на кризата с бежанците, но само 
половината от проектите са постигнали очакваните резултати; счита, че следва 
да се повиши ефикасността на проектите за предоставяне на парична помощ; 
настоятелно призовава Комисията да предприеме действия във връзка с 
препоръките на Палатата, включително за повече инвестиции в общинска 

1 Специален доклад № 32/2018 „Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка – гъвкав, 
но без достатъчна насоченост“.

2 Специален доклад № 27/2018 „Механизмът за бежанците в Турция – ефикасна подкрепа, но са 
необходими подобрения за постигане на по-добро съотношение между качество и цена“.
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инфраструктура и социално-икономическа подкрепа за посрещане на 
потребностите на бежанците и за разработването на стратегия за преход от 
хуманитарна помощ към помощ за развитие;

4. приветства специалния доклад на Палатата относно подкрепата на Съюза за 
държавите членки в усилията им за справяне с радикализацията3, финансирани 
наред с други източници от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и програма 
„Правосъдие“; споделя становището на Палатата, че Комисията следва да 
подобри рамката за цялостна координация на действията, финансирани от 
Съюза, с цел справяне с радикализацията, увеличаване на практическата 
подкрепа за специалистите и лицата, определящи политиките, в държавите 
членки и подобряване на рамката за оценка на резултатите;

5. приветства факта, че Палатата не е открила съществени пропуски в процедурите 
на Комисията за уравняване на сметките във връзка с фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ (ФУМИ) и с ФВС и че е съгласна с решенията на Комисията за 
уравняване на сметките; изразява въпреки това съжаление, че три от 18-те 
операции, проверени от Палатата, съдържат грешки, като от тях една операция в 
режим на споделено управление по линия на ФУМИ е показала процент на 
грешки от 9,4%; настоятелно призовава Комисията да предприеме действия във 
връзка с установените от Палатата системни слабости, като липсата на 
последващи проверки на оправдателните документи в случай на предварителни 
административни проверки на заявките за плащане; призовава държавите членки 
да подобрят проверките на законосъобразността и редовността на процедурите 
за възлагане на обществени поръчки, организирани от бенефициентите на 
финансови средства.

3 Специален доклад № 13/2018 „Мерки срещу радикализацията, която води до тероризъм – Комисията се 
е съобразила с нуждите на държавите членки, но са налице някои недостатъци при координацията и 
оценката“.


