
BG 

 

 
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 
Европейската сметна палата. 
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu. 

Пресслужба на ЕСП 
Mark Rogerson – Говорител Т: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата Т: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 27 април 2017 г. 

 
 

Според одиторите на ЕС Комисията ефективно е използвала мерки за 
защита на разходите в областта на сближаването 

В нов доклад на Европейската сметна палата се заявява, че Европейската комисия ефективно е 
използвала мерки за защита на бюджета на ЕС от неправомерно разходване на средства 
в областта на сближаването. Одиторите посочват още, че Комисията трябва да продължи да следи 
строго за това плащанията да не бъдат засегнати от грешки, като подобри своите процедури за 
докладване и използва своите по-големи нови правомощия. 

За политиката на сближаване се изразходват 37 % от средствата на бюджета на ЕС, което представлява около 
350 млрд. евро за всеки от периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г. Отговорността за разходване на 
средствата в областта на сближаването се споделя между Комисията и държавите членки.  

Одиторите насочиха вниманието си към програмния период 2007—2013 г. и разгледаха също евентуалното 
въздействие на промените в регламентите за периода 2014—2020 г. Като цяло Сметната палата установи, че 
до приключването на програмния период 2007—2013 г. Комисията е използвала по ефективен начин мерките, 
с които е разполагала, за да защити бюджета на ЕС от неправомерно разходване на средства. 

За периода 2007—2013 г. Комисията също така е използвала по-интензивно мерките за защита на бюджета на 
ЕС и е съсредоточила усилията си върху държавите членки с най-рискови програми. Оценката на Комисията по 
отношение на установените слабости и наложените финансови корекции е потвърдена по същество от Съда на 
Европейския съюз. 

„Корективните мерки на Комисията принуждават държавите членки да преодоляват недостатъците 
в своите системи за управление и контрол“, заяви г-н Henri Grethen — членът на Сметната палата, 
отговарящ за доклада. „Въпреки това както превантивните мерки, така и финансовите корекции 
обикновено се отнасят до сложни въпроси, чието разрешаване отнема значително време. Налаганите 
вследствие на това прекъсвания и временни спирания представляват значителен финансов риск за 
държавите членки“.  

Одиторите установиха също, че Комисията е изправена пред трудности при мониторинга на прилагането на 
финансови корекции. Предоставената от държавите членки информация относно изпълнението в периода 
2007—2013 г. не дава възможност за извършване на надежден мониторинг. Изготвяните от Комисията 
доклади относно превантивните мерки и финансовите корекции не дават цялостна картина на ситуацията, 
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главно поради факта, че информацията се представя в различни доклади и документи.  

Нормативните разпоредби за периода 2014—2020 г. съществено засилват ролята на Комисията по отношение 
на защитата на бюджета на ЕС. Комисията разполага с по-големи правомощия, а данните, докладвани от 
държавите членки във връзка с финансовите корекции, вече се включват в годишния пакет с документи за 
предоставяне на увереност и се проверяват от съответните одитни органи. Одиторите считат, че всички тези 
мерки представляват значително подобрение в концепцията на системата. 

Сметната палата препоръчва на Комисията: 

• да прилага строг подход при приключването на програмите за периода 2007—2013 г., за да се 
гарантира, че във възстановените средства от бюджета на ЕС няма съществени нива на неправомерни 
разходи; 

•  да изготви обобщен доклад, в който да се представи и съпостави цялата информация относно 
превантивните и корективните мерки при разходите за сближаване по фондове и държави членки, и да се 
посочи въздействието на финансовите корекции и нивото на остатъчен риск; 

• за периода 2014—2020 г. да изгради интегрирана система за мониторинг, която да обхваща както 
превантивните мерки, така и финансовите корекции; 

• да използва значително усъвършенстваните разпоредби за периода 2014—2020 г. с незабавен ефект 
и да налага финансови корекции, когато е необходимо. 

Бележки към редакторите 

Политиката на сближаване има за цел намаляване на разликите в степента на развитие между различните 
региони, преструктуриране на индустриалните области, чието развитие изостава, и насърчаване на 
трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европейския съюз. Тя е 
основният източник на ЕС за финансиране на инвестиции, които съставляват около 37 % от общия размер на 
разходите от бюджета на ЕС. Средствата, заделени за политиката на сближаване, са около 230 млрд. евро през 
програмния период 2000—2006 г., 346 млрд. евро през периода 2007—2013 г. и 349 млрд. евро през периода 
2014—2020 г. 

Въпреки че Комисията продължава да носи отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС, фактическото 
управление и контролът на средствата и програмите на ЕС са делегирани на органите на държава членка, 
която избира бенефициентите и разпределя средствата. Държавите членки имат задължението на тяхното 
първо ниво на управление да откриват, коригират и предотвратяват грешки. Ако Комисията установи, че са 
съфинансирани или има вероятност да бъдат съфинансирани неправомерни разходи, тя може да се намеси, 
като коригира разходите, които вече са били съфинансирани, или да предотврати бъдещото им 
съфинансиране. 

Специален доклад № 4/2017 „Защита на бюджета на ЕС от неправомерно разходване на средства: през 
периода 2007—2013 г. Комисията все повече използва превантивни мерки и финансови корекции в областта 
на сближаването“ е публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 езика на ЕС. 

 

 
 


