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Разходите за финансовите инструменти трябва да се поддържат 
в разумни граници, заявяват одиторите на ЕС 

Според новия доклад на Европейската сметна палата използването на финансови инструменти, които 
предоставят на получателите финансиране от ЕС чрез заеми, гаранции и инвестиции в дялово участие, 
понякога има висока цена от гледна точка на разходите и таксите за управление. Инструментите 
функционират във всички държави членки и все повече се използват от ЕС, тъй като понякога 
представляват по-добър начин за използване на публичните средства, отколкото е предоставянето на 
безвъзмездна финансова помощ. 

Одиторите провериха дали финансовите инструменти в областите на регионалната, социалната, 
транспортната и енергийната политика представляват ефективен механизъм за изпълнение на бюджета 
на ЕС в периода 2007—2013 г. Те разкриха няколко съществени проблема, които ограничават 
ефективността на инструментите: 

• разходите и таксите за управление са високи в сравнение с отпуснатата финансова подкрепа 
и значително по-високи от тези за фондовете в частния сектор; 

• значителен брой финансови инструменти са получили прекалено голям капитал и до края на 
2014 г. са продължили да срещат значителни проблеми с неговото отпускане (въпреки че оттогава насам 
са били предприети стъпки, които могат да облекчат този проблем);  

• финансовите инструменти както при споделеното, така и при централизираното управление не са 
били успешни в привличането на частен капитал; 

• само ограничен брой финансови инструменти успешно са осигурили револвираща финансова 
подкрепа.  

Илиана Иванова — членът на ЕСП, отговарящ за доклада, заяви: „При определени обстоятелства 
финансовите инструменти представляват един по-добър начин за разходване на публичните 
средства. От изключителна важност е обаче свързаните с тях разходи и такси да се поддържат на 
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разумно ниво в периода до 2020 г.“ 

Одиторите посочват, че за програмния период 2014—2020 г. са направени подобрения, но някои 
проблеми продължават да съществуват. Те отправят няколко основни препоръки (с целеви срокове за 
изпълнение) към Комисията: 

• Комисията следва да следи за това, държавите членки да предоставят изчерпателна информация 
относно вече извършените разходи и такси за управление (до края на 2017 г.), и през 2016 г. да измени 
нормативната уредба с цел засилване на стимулиращия елемент на таксите за управителите на фондове 
в периода до 2020 г.; 

• Комисията следва да направи ясно разграничение между допълнителното финансиране 
с публични и частни средства и ясно да посочи как се определят мобилизираните от ЕС средства 
и националните публични вноски, евентуално следвайки насоките на ОИСР по този въпрос (при 
средносрочния преглед); 

• Комисията следва да гарантира, че държавите членки предоставят пълна и надеждна информация 
относно частния принос към капитала (до края на 2017 г.); 

• Комисията следва да предприеме съответните мерки, за да се увери, че държавите членки 
използват повторно средствата за планираните цели през изисквания период от осем години след края на 
периода на допустимост 2014—2020 г. (до края на 2016 г.). 

Бележки към издателите 

Финансовите инструменти предоставят на получателите финансова подкрепа чрез заеми, гаранции 
и инвестиции в дялово участие. Те имат две предимства в сравнение с безвъзмездната финансова помощ 
— мобилизиране на допълнителни публични и частни средства за допълване на първоначалното 
публично финансиране и неколкократно използване на едни и същи средства в няколко цикъла. Фактът, 
че заемите трябва да бъдат погасени, гаранциите — освободени, а капиталовите инвестиции — върнати, 
би следвало да води до по-добро използване на публичните средства и до по-малка вероятност крайните 
получатели да станат зависими от публично подпомагане. 

През програмния период 2007—2013 г. са били използвани финансови инструменти, създадени по линия 
на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), в 25 от общо 28 
държави членки на ЕС. До края на 2014 г. в тези инструменти са направени вноски от около 16 млрд. евро 
от оперативните програми по ЕФРР и ЕСФ. Това представлява значително увеличение в сравнение 
с разпределените за тези инструменти около 1,3 млрд. евро за програмния период 2000—2006 г. 
и 0,6 млрд. евро за програмния период 1994—1999 г. През периода 2007—2013 г. общият размер на 
вноската от бюджета на ЕС за 21 финансови инструмента, управлявани пряко или косвено от Комисията, е 
около 5,5 млрд. евро. 

Докладът на ЕСП обхваща всички 1 025 финансови инструмента по ЕФРР и ЕСФ, създадени в периода 
2007—2013 г. в рамките на споделеното управление, както и шест централно управлявани финансови 
инструмента. Представените данни се основават на последната налична информация, предоставена от 
Комисията през септември 2015 г., която отразява ситуацията в края на 2014 г. 

Финансовите инструменти следва да се разграничават от деривативните инструменти, които 
представляват съвсем различна категория високорискови инвестиции, използвани от някои участници на 
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финансовите пазари. 

 

Специален доклад № 19/2016 „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти 
— поуки от програмния период 2007—2013 г.“ 

 


