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Одиторите на ЕС считат, че е необходимо Европейската 
комисия още повече да подобри своето управление 
Според нов доклад на Европейската сметна палата, с цел управление на основните рискове е 
необходимо Европейската комисия още повече да укрепи структурата на управление в цялата 
институция. Одиторите посочват, че неотдавнашните организационни реформи в Комисията са 
насочени в известна степен към преодоляване на рисковете, свързани с така наречената структура тип 
„силоз“, но в различни области Комисията се отклонява или не прилага изцяло добрите международни 
практики. 

Сметната палата проучи настоящата уредба на управлението в Комисията, като постави акцента върху 
одита, финансовото управление и контрола, за да установи дали съответстват на добрите практики и дали 
отговарят на нуждите на институцията. В резултат на оставката на Комисията с председател Жак Сантер 
през 2000 г. Комисията одобри Бялата книга „Реформиране на Комисията“, която имаше за цел 
модернизиране на нейното управление. От тогава до сега, обаче, добрите практики продължават да 
търпят развитие. Въпреки че са предприети известни мерки, Сметната палата констатира, че в различни 
области Комисията се отклонява или не прилага изцяло добрите практики по отношение на 
международните и публичните органи. 

„Отстраняването на недостатъците в управлението е приоритет за органите в публичния 
и частния сектор“, заяви г-н Lazaros S. Lazarou, членът на Сметната палата, отговарящ за изготвянето на 
доклада. „Текущото управление на Комисията е функционално, но се нуждае от модернизиране. 
Комисията трябва да дава пример в областта на управлението и да е с водеща роля в развитието на 
добри практики.“ 

Одиторите посочват, че неотдавнашните организационни реформи са довели до напредък 
в преодоляването на някои от рисковете, свързани със структурата тип „силоз“ на Комисията, но тя трябва 
да засили още повече управлението в институцията като цяло. 

Сметната палата отбелязва, че докато одитната служба на Комисията е насочила дейността си към 
вътрешния контрол, отговорността за извършване на надзор на разходите извън Комисията се поема от 
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отделните дирекции и отдели. Това ограничава нивото на информацията, която се предоставя на 
комитета за контрол на одитите. Ролята на този комитет и неговият състав са по-ограничени, отколкото са 
одитните комитети в сходни международни органи. 

Одиторите отбелязват, че наскоро Комисията е започнала да предоставя и нефинансова информация 
заедно с отчетите. Независимо от това обаче, тя все още предоставя по-малко нефинансова информация 
заедно с отчетите, отколкото други сходни организации. 

Сметната палата препоръчва на Комисията: 

• когато реши да не следва добра практика, да обясни мотивите си за това; 

• да прикани службата за вътрешен одит да насочи в по-голяма степен одитната си дейност към 
въпросите, свързани с управлението на високо ниво; 

• да довърши процеса на привеждане в съответствие на рамката си за вътрешен контрол 
с принципите за добро управление; 

• да изтегли още по-напред срока за публикуване на своите годишни отчети; 

• да обедини информацията, представяна в различни съществуващи документи, в единен доклад за 
управленската отговорност (или единен набор от доклади), който своевременно да бъде представян за 
одит;  

• да публикува годишно прогнозно изчисление на нивото грешки въз основа на съгласувана 
методология; 

• редовно да актуализира и публикува информация относно своята уредба на управление; 

• да преобразува Комитета за контрол на одитите в одитен комитет с мнозинство от независими 
външни членове и да разшири пълномощията му. 

Специален доклад № 27/2016 „Управлението в Европейската комисия – добри практики?“ е публикуван 
на 23 официални езика на ЕС. 

 


