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Въпрос с искане за устен отговор O-000071/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel 
от името на групата ECR 

Относно: Разходи на ЕС за външната политика в областта на миграцията в съседните 
държави 

В контекста на обявяването на специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен 
„Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в 
държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“ (доклад и 
съобщение за пресата), одиторите посочиха редица недостатъци и слабости във връзка с 
разходите, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри финансовото управление.  

Основните критики включват: липсата на ясна стратегия; невъзможността да се определи 
общият размер на разходите; липсата на ясни доказателства, че се дава приоритет на 
съседните държави; фрагментираното финансиране, както и лошия мониторинг и надзор. 
Освен това одиторите стигат до заключението, че разходите на ЕС оказват много малко 
влияние върху ключови области като развитието, подкрепата за връщането и обратното 
приемане на лица и зачитането на правата на човека. 

В доклада одиторите отправят редица препоръки към Комисията: 

– да изясни целите на политиката в областта на миграцията, да се създаде рамка за оценка 
на изпълнението и да насочи финансови ресурси към ясно определени и количествено 
изразени приоритети; 

– да подобри подготовката и подбора на проекти; 

– да подчертае връзката между миграция и развитие; 

– да засили координацията между институциите на ЕС, с държавите партньори и с 
държавите членки. 

В светлината на непрекъснатите разходи за решаване на въпроси, свързани с миграцията, и 
евентуалните значителни суми, които може да бъдат отпуснати на Турция, докладът на 
Европейската сметна палата поражда множество съмнения и въпроси. 

1. Съгласна ли е Комисията със заключенията на Сметната палата?  

2. Как ще изпълни Комисията препоръките на Сметната палата и в какъв срок? 

3. Как планира Комисията да извърши разходите чрез Механизма за Турция в полза на 
бежанците от самото начало? 
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