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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 2019 г.; изразява задоволство от цялостното изпълнение от страна на 
Комисията на бюджетните кредити по бюджетните редове за правосъдие, права, 
равенство, гражданство, миграция и вътрешни работи през 2019 г.;

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); 

3. 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 фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), и факта, че е 
съгласна с решенията на Комисията за уравняване на сметките; изразява 
съжаление обаче във връзка с факта, че седем от 19-те операции, проверени от 
Палатата, съдържат грешки, от които три съдържат количествено измерими 
грешки, които имат финансово отражение върху сумите, начислени за сметка на 
бюджета на ЕС; 

4. отбелязва, че ГД „Правосъдие и потребители“ е запазила резервата си за 
съществено ниво на грешки при безвъзмездната финансова помощ при пряко 
управление, възлизащо на процент остатъчни грешки от 2,65%; отбелязва 
ангажимента на Комисията да адаптира своята методология за изчисляване на 
процента грешки при безвъзмездните средства по програма „Права, равенство и 
гражданство“ и програма „Правосъдие“ в съответствие с констатациите на 
Палатата, като започне с изпълнението на кампанията за последващ одит за 
2020 г.;

5. отбелязва, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ е запазила две резерви при 
споделеното управление (една за ФУМИ и ФВС и една за фондовете по програма 
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ (SOLID) за периода 2007 – 
2013 г., всички от които са обект на резерви по отношение на няколко държави 
членки) и една резерва по отношение на безвъзмездните средства при пряко 
управление поради съществено ниво на грешки, възлизащо на процент остатъчни 
грешки от 4,11% и очаквано отражение в размер на 7,21 милиона евро; отбелязва, 
че средният процент остатъчни грешки за ФУМИ и ФВС е 1,57%, което е доста 
под прага на същественост от 2%; изразява загриженост относно изпълнението на 
проекта за спешна помощ „Засилване на дейностите по граничен контрол по 
външните граници на Хърватия поради повишения миграционен натиск“, 
изпълняван от септември 2018 г. до края на 2019 г., и отбелязва започването на 
проверката по жалба 1598/2020/MMO от Европейския омбудсман.


