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Европейските инвестиции и разходи се 
нуждаят от „изцяло нов подход“, заявяват 
одиторите на ЕС 
В своя Годишен доклад относно бюджета на ЕС, публикуван днес, Европейската сметна 
палата (ЕСП) призовава за възприемане на изцяло нов подход към управлението на 
инвестициите и разходите на ЕС. Необходими са съществени промени, които да се 
извършат от всички участници, отговарящи за управлението на средствата на ЕС. Според 
представения пред Европейския парламент доклад на ЕСП, лицата, отговарящи за 
вземането на решения в ЕС, трябва да съгласуват по-добре бюджета с дългосрочните 
стратегически приоритети на ЕС и да подобрят възможностите му за реакция при кризи. 
Законодателите на ЕС трябва да гарантират, че разходните схеми определят ясни 
резултати, които следва да бъдат постигнати, както и че рисковете са приемливи. 
Финансовите ръководители на свой ред трябва да следят за това, средствата да се 
изразходват в съответствие с правилата и да постигат предвидените резултати. 

Като независим одитор ЕСП е заверила отчетите на Европейския съюз за 2014 г., както 
прави за всяка финансова година от 2007 г. насам. В последния си доклад ЕСП посочва, че 
предстоящият преглед на текущия разходен цикъл на ЕС предоставя възможност за 
преразглеждане на приоритетите и предупреждава, че за да преодолее спешните 
предизвикателства, пред които е изправен, ЕС трябва да управлява по-добре своя бюджет. 
ЕС трябва да се справи с финансовото изоставане в различни области, за да освободи 
средства, които да могат да бъдат използвани, където са най-необходими. Някои държави 
членки се затрудняват в усвояването на средствата от ЕС, които са им разпределени. 
Комисията е предоставила на разположение на държавите членки средства, без да вземе 
предвид в достатъчна степен техния капацитет за инвестирането им. Същевременно, 
новите начини за финансиране на политиките на ЕС не трябва да изключват финансовите 
рискове от публичния контрол и одит.  

Председателят на ЕСП Витор Калдейра заяви: „ЕС трябва да инвестира по-добре своите 
средства. Съюзът трябва да осигури по-добро съгласуване на инвестициите с 
определените приоритети, както и да следи за формулирането на по-прости правила с 
оглед постигането на резултати и за по-ефикасното управление на ресурсите.“  
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В своя доклад одиторите изразяват положително становище относно отчетите. Те също така 
заключават, че събирането на приходите на ЕС не е засегнато от грешки. За разходите на ЕС 
обаче изчисленият от ЕСП процент грешки е 4,4 % (в сравнение с 4,5 % през 2013 г.). Този 
процент не представлява ниво на измами, неефективност или разхищения. 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 пълно съответствие с правилата на ЕС.  

Сметната палата констатира един и същ изчислен процент грешки (4,6 %) както в областите, 
които са обект на споделено управление с държавите членки, така и при разходите, 
управлявани пряко от Комисията. Най-високите нива на грешки бяха установени при 
разходите в областите „Икономическо, социално и териториално сближаване“ (5,7 %) и 
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“ (5,6 %). Административните разходи са 
с най-нисък изчислен процент грешки (0,5 %).  

Действията на Комисията и националните органи по извършване на корекции и събиране 
на вземания имат положителен ефект върху изчисления процент грешки. Одиторите на ЕС 
считат, че без тези действия процентът грешки общо за всички разходи би бил 5,5 %, вместо 
4,4 %. ЕСП обаче добавя, че е било възможно коригирането на повече грешки и призовава 
Комисията да използва максимално своите правомощия, за допълнително намаляване на 
грешките и събиране на неправилно разходваните средства. 

 

Бележка към издателите: 

Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз. 
Одитните доклади и становища на ЕСП 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, 
най-вече 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. За около 80% от разходите обаче — основно в областта на земеделието и на 
сближаването — тази отговорност е споделена с държавите членки. ЕСП тества извадки от 
операции, за да достигне до статистически обоснована оценка за размера на грешките, 
засягащи приходите и различните разходни области (групи от области на политика).  

Общият размер на бюджетните разходи на ЕС през 2014 г. възлиза на 142,5 млрд. евро, или 
около 300 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.  

Пълният текст на Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2014 г. е публикуван 
www.eca.europa.eu. 
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