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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. припомня значението на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището („Службата“) за развитието на общата европейска система за убежище 
и подчертава положителния принос на Службата за задълбочаването на 
практическото сътрудничество между държавите членки в областта на убежището 
в Европа и за оказването на съдействие на държавите членки в изпълнението на 
задълженията им по отношение на предоставянето на закрила на нуждаещите се 
лица, както и ролята ѝ на център за експертен опит по въпросите на убежището; 
подчертава, че при осъществяване на своите дейности Службата следва винаги да 
зачита суверенитета на държавите членки;

2. припомня нередностите в Службата, докладвани през 2017 г. от Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), и препоръките на OLAF към управителния 
съвет на Службата за дисциплинарни действия, решението на управителния 
съвет на Службата от 6 юни 2018 г. за освобождаване от длъжност на 
изпълнителния директор с незабавно действие, назначаването на временно 
изпълняващ длъжността изпълнителен директор на 6 юни 2018 г. и 
назначаването на нов изпълнителен директор на 16 юни 2019 г.; 

3. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани 
с годишните отчети на Службата за финансовата 2018 година, за 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото 
състояние към 31 декември 2018 г. за вярно представено; посочва обаче, че 
Палатата изразява становище с резерви относно законосъобразността и 
редовността на плащанията; отбелязва обяснението на Палатата, че становището 
с резерви е прието във връзка с твърде бавното подобрение на отчетеното за 
2017 г. незадоволително положение по отношение на управлението на Службата 
и механизмите за вътрешен контрол — намерило израз в още един случай на 
съществено нарушение на правилата за обществените поръчки — и на 
законността и редовността на операциите;

4. подчертава необходимостта Службата да създаде способност за вътрешен одит, 
съчетана с ефективна политика за последващи проверки, за да гарантира 
законосъобразността и редовността на всички операции;

5. отбелязва същественото увеличение на бюджета на Службата от 79 милиона евро 
на 98 милиона евро (което представлява увеличение с 24%), докато увеличението 
на персонала е само от 200 на 207 души (което представлява увеличение с 3,5%); 
изразява загриженост относно установената от Палатата липса на резерв за 
непредвидени разходи в бюджета на Службата, с който да се поеме 
финансирането на непредвидени и спешни оперативни нужди; призовава 
Службата да засили диалога с Комисията и бюджетния орган по отношение на 
оперативното си планиране и разпределението на ресурсите, особено с оглед на 
естеството на оперативните си дейности; приветства констатацията на Палатата, 
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че от набелязаните в плана за действие 61 мерки 30 са завършени, а 31 са в процес 
на изпълнение; подчертава, че ефективното, справедливо и хуманно разглеждане 
на молбите за убежище е приоритет на Съюза; приветства в тази връзка 
намерението на Службата да установи стабилни процеси и своевременно 
планиране за извънредни ситуации;

6. изразява загриженост във връзка с констатацията на Палатата, че след края на 
2017 г. ситуацията, свързана с човешките ресурси в Службата, се е влошила 
многократно и че по-голямата част от свободните длъжности, най-вече за 
ръководители в административните служби, не са били запълнени в края на 
2018 г.; изразява съжаление, че в продължение на най-малко две последователни 
години ситуацията с човешките ресурси на Службата не е решена; настоятелно 
призовава Службата да предприеме незабавни действия за намиране на трайно и 
устойчиво решение на проблема; настоятелно призовава Службата да даде 
приоритет на запълването на незаетите длъжности на средно управленско 
равнище с висококвалифициран постоянен персонал, за да бъдат обучени другите 
нови служители; 

7. изразява съжаление, че Службата е принудена да разчита до голяма степен на 
временно наети работници, за да компенсира липсата на командировани 
национални експерти, които държавите членки са длъжни да изпращат съгласно 
Регламент (EС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета; отбелязва, че 
това разчитане на временно наети работници, вместо така необходимото 
разполагане на експерти от държавите членки, може да доведе до невъзможност 
Службата да предоставя на държавите членки ключова подкрепа за системите им 
за убежище; призовава държавите членки да изпълняват задълженията си по 
отношение на командироването на служители; насърчава Службата да 
предприеме последващи действия във връзка с препоръката на Палатата да 
направи анализ, заедно с бюджетните органи, на икономическата ефективност на 
използването на външен персонал в сравнение на използването на собствени 
щатни служители и на това дали се спазва приложимата правна рамка, особено по 
отношение на условията на труд; счита, че във всеки случай персоналът на 
Службата следва да бъде увеличен, за да може тя да изпълнява както трябва 
възложените ѝ задачи; приветства в тази връзка въведения междувременно 
амбициозен план за набиране на персонал и неговото положително отражение 
върху запълването на свободните позиции;

8. изразява съжаление относно констатацията на Палатата, че придържането на 
Службата към целта за намаляване на персонала с 5% е довело до недостиг на 
персонал в областта на информационните технологии (ИТ) както в Гърция, така 
и в Италия; отбелязва със загриженост използването от Службата на договори за 
предоставяне на ИТ и други консултантски услуги, формулирани така, че биха 
могли да доведат до наемане на работници, предоставени от агенции за 
временна заетост, вместо до предоставяне на ясно определени услуги или 
продукти; признава, че естеството на операциите на Службата е такова, че е 
трудно да се предвиди тяхната продължителност и график, но призовава 
Службата да гарантира формулирането на договорите по начин, който изключва 
всякакво объркване между възлагане на обществени поръчки за ИТ услуги и 
временно наемане на работници;
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9. отбелязва отговорите на Службата на констатациите на Палатата и усилията за 
разрешаване на посочените проблеми под ръководството на новия изпълнителен 
директор, наред с другото чрез даване на приоритет на сключването на приемни 
споразумения с Италия, Гърция и Кипър във връзка с настаняването на екипи за 
подкрепа в областта на убежището и други сили на Службата, на увеличаването 
на прозрачността на процедурите за набиране на персонал и подсилване на 
правната функция на Служба през 2019 г.;

10. приветства конкретните и положителни стъпки, предприети от Службата за 
реформа на нейното организационно управление чрез Плана за действие относно 
управлението, одобрен от управителния ѝ съвет през 2018 г.; отбелязва, че около 
половината от корективните действия, предприети от ръководството на Службата, 
все още предстоят да бъдат завършени; приветства по-специално корективните 
действия, предприети по отношение на стандартите за вътрешен контрол; 
призовава Службата да подобри още повече процесите си за вътрешен контрол, 
като отдели специално внимание на въвеждането на „политика по отношение на 
определени чувствителни длъжности“, която да включва смекчаване на 
механизмите за контрол и мобилност на персонала с цел по-добро управление на 
рисковете, свързани с чувствителни функции.

11. отбелязва представянето от изпълнителния директор на управителния съвет на 
26 ноември 2019 г. на нова организационна структура; счита, че една 
реорганизация на персонала следва да допринася за засилване на вътрешния 
контрол, гарантиране на качеството и управление на риска, както и за 
изпълнението на действията, изисквани от Палатата и Службата за вътрешен одит 
на Комисията;
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