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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 общ процент 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 генерална дирекция „Миграция и вътрешни 
работи“ на Комисията, която изчислява процента грешки 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 
одитирани операции, за да се предостави на бюджетния орган информацията, 
която е необходима за осъществяването на правилна оценка на постигнатите 
резултати в тази важна област на политиката;

3. подчертава, че за Съюза е важно Палатата систематично и независимо да оценява 
процента грешки във всички области на бюджета на Съюза;

4. отбелязва със загриженост деветте случая на предполагаеми измами, които бяха 
съобщени от Палатата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) през 
2018 г.;

5. подчертава, че анализът на последващите действия, осъществен от Палатата през 
2018 г., обхваща 184 препоръки; отбелязва, че Комисията е изпълнила изцяло или 
в голяма степен 76% от препоръките; изразява съжаление, че 11 препоръки 
изобщо не са изпълнени; споделя становището на Палатата, че следва да се 
прилага по-структурирано и документирано планиране за оценките на риска;

6. приветства 35-те специални доклада за различните области на разходите на 
Съюза, публикувани от Палатата през 2018 г., чиято цел е да се проучи дали са 
постигнати целите на избрани политики и програми на Съюза, дали резултатите 
са постигнати ефективно и ефикасно и дали финансирането от Съюза има 
добавена стойност;

7. приветства специалния доклад на Палатата относно подкрепата на Съюза за 
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държавите членки в усилията им за справяне с радикализацията1, 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, за справяне с радикализацията, да увеличи практическата подкрепа за 
специалистите и лицата, определящи политиките, в държавите членки и да 
усъвършенства рамката за оценка на резултатите;

8. 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 факта, че е съгласна с решенията на 
Комисията за уравняване на сметките; изразява въпреки това съжаление поради 
факта, 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 процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, организирани от бенефициентите на финансови средства 
по отношение на законосъобразността и редовността на тези процедури;

9. призовава Комисията да повиши съответствието с Междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление2.

1 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“.
2 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
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