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ЕС следва да се съсредоточи върху постигането на по-добри резултати от изразходванeто на 
бюджета, твърдят одиторите на ЕС 
 
В своя публикуван днес годишен доклад относно бюджета на ЕС Европейската сметна палата (ЕСП) 
предупреждава, че бюджетната система прекалено много е съсредоточена върху процеса на изразходване на 
средства от бюджета, а е необходимо да се обръща повече внимание на постигането на резултати. Като 
независим одитор ЕСП е заверила отчетите на Европейския съюз за 2013 г., но подчертава, че като цяло 
управлението на разходите на ЕС се нуждае от подобрение — както на ниво ЕС, така и на ниво държави членки.   
 
Одиторите на ЕС посочват, че през целия период 2007—2013 г. е бил даван приоритет на изразходването на 
средствата — съгласно принципа „използваш или губиш“, а не на постигането на добри резултати. Например, при 
избора на проекти за финансиране със средства на ЕС се обръща внимание най-напред на разпределянето на 
наличното финансиране, след това на спазването на нормативните изисквания и едва тогава — в ограничена степен 
— на резултатите и въздействието.  
 
Президентът на ЕСП Витор Калдейра заявява: �„Отсега нататък е необходимо по-стриктно управление и 
контрол на средствата на ЕС. Европейската комисия и държавите членки трябва да обръщат повече внимание 
на това как разходват парите на нашите данъкоплатци. Необходими са повече стимули, за да се подобрят 
резултатите и да се увеличи ефективността при разходването на средствата, както и по-добри дългосрочни 
прогнози, за да се гарантира достатъчно наличност за планираните плащания на Европа. Вече няма да е 
достатъчно само да се следва обичайната процедура.“  
 
В своя годишен доклад за 2013 г. одиторите на ЕС изразяват положително становище относно надеждността на 
отчетите на ЕС. Те също така заключават, че събирането на приходи за ЕС не е засегнато от грешки. За разходите на 
ЕС обаче изчисленият вероятен процент грешки е 4,7 % (4,8 % през 2012 г.). Изчисленият от Сметната палата процент 
грешки не представлява оценка на нивото на измамите, неефикасността или разхищенията. Той представлява 
оценка за размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени от бюджета на ЕС, тъй като не са били 
използвани в съответствие с приложимите правила на ЕС. Често срещани грешки са например плащания за 
предприятие, което декларира, че е МСП, докато всъщност е собственост на голямо предприятие, или допълване на 
съществуваща обществена поръчка, без да се даде възможност на другите оференти да представят предложенията 
си. 
 
Най-много грешки се наблюдават в областите на разходи, където управлението е споделено между държавите 
членки и Европейската комисия. Двете най-засегнати от грешки области отново са „Регионална политика, 
енергетика и транспорт“ с 6,9 % прогнозно ниво на грешки и „Развитие на селските райони, околна среда, 
рибарство и здравеопазване“ с 6,7 %. При областите със споделено управление оценката за процента грешки е 
5,2 %, докато при разходните програми, които се управляват предимно от Комисията, той е 3,7 %. Изчисленият 
процент грешки за собствените административни разходи на ЕС е 1 %. 
 
Действията на Комисията и националните органи по извършване на корекции и събиране на вземания имат 
положителен ефект върху оценката на процента грешки. Без тези действия, смятат одиторите на ЕС, процентът 
грешки общо за всички разходи щеше да бъде 6,3 %, вместо 4,7 %. Одиторите на ЕС заключават, че както и в 
предходни години националните органи са имали на разположение достатъчно информация за голяма част от 
установените грешки и са можели да коригират много от тях, преди да поискат възстановяване на разходите от 
Комисията. Това е можело да намали значително процента грешки, например от 6,7 % на 2 % в областта „Развитие 
на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“.  
 
ЕСП се стреми да подпомага институциите на ЕС и държавите членки да използват по възможно най-добрия начин 
средствата на ЕС, за да постигнат резултатите, които гражданите на ЕС с право очакват да видят. 
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Годишният доклад на Европейската сметна палата за 2013 г. е публикуван на www.eca.europa.eu  
 

 

Бележка към издателите: 
 
Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз. Одитните доклади и 
становища на Палатата са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Резултатите от дейността 
на Сметната палата дават информация относно изпълнението на задълженията на лицата, натоварени с 
управлението на бюджета на ЕС, особено в рамките на ежегодната процедура по освобождаване от отговорност. 
Това е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. Около 80 % от 
разходите обаче — основно за земеделие и сближаване, се управляват споделено с държавите членки на ЕС. ЕСП 
тества извадки от операции, за да достигне до статистически обоснована оценка за размера на грешките в областта 
на приходите и различните разходни области.  
 
Общият размер на бюджетните разходи на ЕС възлиза на 148,5 млрд. евро през 2013 г., или 290 евро на всеки 
гражданин. Тези разходи се равняват на около 1 % от брутния национален доход на ЕС и представляват около 2 % от 
общите публични разходи на държавите членки на ЕС.  
 
ЕСП публикува и обзорен документ, озаглавен „Земеделие и политика на сближаване — преглед на разходите на ЕС 
за периода 2007—2013 г.“, в който представя изводите от предишния разходен период по отношение на въпросите 
на финансовото управление и контрол на ЕС, както и предизвикателствата за новия разходен период 2014—2020 г. 
 
За повече информация относно годишния доклад на Европейската сметна палата за 2013 г., моля кликнете ТУК.  
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