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Съобщение за пресата
Люксембург, 31 януари 2017 г.

Според одиторите на ЕС правилата за окончателните
проверки на разходите в областта на сближаването
и развитието на селските райони са задоволителни, но
продължават да съществуват рискове.
Според нов доклад на Европейската сметна палата насоките на Европейската комисия за
държавите членки относно окончателните проверки на разходите в областта на
сближаването и развитието на селските райони са задоволителни, но все още е
необходимо да бъдат елиминирани определени рискове. В бъдеще следва да се обръща
повече внимание на постигнатите резултати, заявяват одиторите, правилата за областите
сближаване и развитие на селските райони следва да бъдат съгласувани по-добре, а на
Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изпратен изчерпателен доклад
относно приключването.
След края на даден програмен период програмите трябва да бъдат финансово уредени, което
означава да се установят всички евентуални неправомерни разходи в дела на проектите на
ЕС, съфинансиран от Комисията и държавите членки, и тези неправомерно разходвани
средства да бъдат върнати в бюджета на ЕС. Този процес е известен като „приключване“.
Одитите на ЕС през периода 2007—2013 г. редовно показват, че в програмите за
сближаване и развитие на селските райони има тенденция към съществени нива на
неправомерни разходи.
Одиторите сравниха разпоредбите за двете области на политика и извършиха оценка как
Комисията получава увереност, че окончателната декларация съдържа разходи, които са
законосъобразни и редовни и използвани в съответствие с нейните цели. Те анализираха
също така своевременността и докладването на процедурата на приключване.
За периода 2007—2013 г. одиторите установиха, че въпреки че докладването от държавите
членки за резултатите от програмите е задължително и се оценява от Комисията,
плащането на окончателното салдо не е пряко обвързано с действителното постигане на
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целите и резултатите.
„Приключването е решаващ момент от жизнения цикъл на една програма,“ заяви Ladislav
Balko — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Всяка
една оценка на това дали средствата са изразходвани ефикасно и ефективно следва да
включва анализ на постигнатите резултати.“
Приключването не съвпада нито с края на програмния период, нито с този на периода на
допустимост. Тъй като приключването може да отнеме години, припокриването между
различните периоди и трудностите при проследяването на дейностите от предходни
години крият риск за ефективността. Освен това възможността за изразходване на бюджета
до две или три години след края на програмата, е демотивиращ фактор за започване на
дейността по следващия период.
Друг въпрос, свързан с докладването: одиторите считат, че Комисията следва да представи на
Европейския парламент и на Съвета консолидиран доклад относно приключването на
програмите, съдържащ ключова информация за най-актуалните аспекти на изпълнението
и съответствието от прилагането на програмите.
Като цяло насоките на Комисията относно приключването на програмите за периода 2007—
2013 г. са навременни и всеобхватни и Комисията е предоставила допълнителна подкрепа,
насочена към нуждите на държавите членки. Държавите членки са удовлетворени от
подкрепата и в голяма степен считат, че са били добре подготвени за приключването на
програмите.
Одиторите установиха някои рискове, които трябва да бъдат преодолени по време на
приключването на програмите за периода 2007—2013 г. По-конкретно, липсват задължителни
крайни срокове за някои области, свързани с приключването на програмите, което може да
доведе до допълнителни закъснения.
На последно място одиторите изразяват загриженост, че проверките на държавите членки
и Комисията не са достатъчни, за да гарантират законосъобразността и редовността при
приключването на програмите на разходите във връзка с финансовите инструменти,
договорните авансови плащания и някои големи проекти, свързани с държавна помощ.
По препоръка на одиторите, за да гарантира стабилността при приключване на периода
2007—2013 г., Комисията следва да гарантира бързото приемане на големите проекти,
както и че държавите членки прилагат процедури за проверка на допустимостта на
разходите, по-специално на тези, които са свързани с финансови инструменти и договорни
авансови плащания. Те също така препоръчват на държавите членки да изплащат
своевременно пълния размер на средствата от ЕС на бенефициентите.
С цел да се гарантира, че приключването на програмите в областите на политика, свързани със
сближаване и развитие на селските райони, след 2020 г. подобрява отчетността
и прозрачността, одиторите препоръчват на Комисията в своите законодателни предложения да
разгледа възможностите за:

по-нататъшно съгласуване на регламентите между областите сближаване
•
и развитие на селските райони, насочено към хармонизирана годишна процедура за
получаване на увереност;
•

въвеждане на процедура за окончателно одобрение по отношение на
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законосъобразността и редовността на разходите и постигнатите цели и резултати след
приключването на програмите;
•
посочване как ще бъдат информирани Европейският парламент и Съветът за
резултата от процедурата на приключване на програмите;
•
премахване на припокриването между периодите на допустимост и изискване
програмите да бъдат приключвани незабавно след края на периода на допустимост.

Бележки към редакторите
Разходите за политиката на сближаване и развитие на селските райони съставляват
приблизително 44 % от бюджета на Европейския съюз. За периода 2007—2013 г. тази сума
възлиза на 430 млрд. евро.
Специален доклад № 36/2016: „Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за
сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“ е публикуван на
23 официални езика на ЕС.
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