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Одиторите проверяват управлението на миграцията 
в ЕС 
Европейската сметна палата извършва одит на управлението на миграцията 
в Европейския съюз. Одиторите ще разгледат по-специално дали подкрепата за Гърция 
и Италия е постигнала поставените цели и дали процедурите за предоставяне на 
убежище и връщане на мигрантите са били ефективни и експедитивни. Ще бъдат 
проверени финансираните проекти, за да се определи тяхната целесъобразност, да се 
направи оценка на използвания модел и на това дали са постигнати очакваните 
резултати. Одиторите ще направят оценка на последващите процедури, за да проверят 
дали те са довели до подобряване на изпълнението. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одита относно управлението 
на миграцията в ЕС. Документът за представяне на одит (наричан по-рано „Информационен 
документ“) предоставя информация относно текуща одитна задача. Той е предназначен да 
бъде източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната политика или 
програма, която е обект на одита.  

„Предизвикателствата в областта на миграцията показват слабите места 
в политиките на ЕС за предоставяне на убежище и миграция, както и при контрола на 
външните граници. Сега действащите механизми са подложени на силен натиск, като 
в някои случаи дори се налага те да бъдат временно отменени. Затова от огромно 
значение е да се уверим, че се прилагат правилните мерки и правна рамка по отношение 
на въпросите на миграцията.“, заяви Лео Бринкат, членът на ЕСП, който отговаря за 
одита. 

Кризата в областта на миграцията достигна своя връх през 2015 г., когато над един милион 
души се опитаха да стигнат до ЕС. Въпреки че броят на мигрантите се понижи до нивата 
преди кризата, десетки хиляди души все още мигрират към ЕС.  

Тъй като Гърция и Италия са най-близки в географско отношение, тези страни са и най-
засегнати. 

Европейският съюз е разработил няколко мерки за справяне с кризата, включително 
създаването на „горещи точки“ и въвеждането на механизми за преместване, които 
първоначално имаха временен характер. Одитът ще обхване и двете мерки. Подходът за 



BG 

 
 
 

 

2 

създаване на „горещи точки“ предвижда агенциите на ЕС да подпомагат държавите членки 
на първа линия на място при идентификацията, регистрацията и снемането на пръстови 
отпечатъци на новопристигналите, за да се установи кои мигранти се нуждаят от 
международна защита, при пълно спазване на основните човешки права. Изградени са по 
пет „горещи точки“ в Гърция и в Италия.  

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван преди края на 2019 г. 

 

Бележки към редакторите 

Докладът на одиторите на ЕСП относно управлението на миграцията е четвъртата 
публикация от поредица документи в областта на политиката в областта на миграцията. 
През март 2016 г. ЕСП публикува специален доклад относно разходването на средства на ЕС 
за външното измерение на политиката в областта на миграцията в Южното 
Средиземноморие и източните съседни държави за периода до 2014 г. През април 2017 г. е 
направена проверка на подхода за създаване на „горещи точки“, а през май 2018 г. е 
публикуван информационно-аналитичен документ относно социалното приобщаване на 
мигрантите от държави извън ЕС. Одитът, провеждан в момента, ще проследи дейността, 
започната във връзка с доклада относно „горещите точки“ от 2017 г.  

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения 
от Европейската сметна палата документ за представяне на одита. Пълният текст на 
документа е публикуван на eca.europa.eu на английски език. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

