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Одиторите на ЕС проверяват данните, 
свързани с бюджетната подкрепа за 
партньорски държави 
Европейската сметна палата извършва одит на надеждността на данните, свързани 
с около една пета от предоставяното от ЕС финансиране за държави партньори, които не 
са членове на ЕС. Това финансиране, известно като бюджетна подкрепа, подпомага 
страните партньори на ЕС в усилията им за провеждане на реформи и за постигане на 
целите на ООН за устойчиво развитие. 

През 2017 г. бюджетната подкрепа представлява 18 % от общия размер на помощта, 
предоставяна от бюджета на ЕС и Европейския фонд за развитие за държави, които не са 
членове на Съюза. До края на същата година ЕС е сключил 270 договора за бюджетна 
подкрепа, чиято стойност се изчислява на 12,7 млрд. евро. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одита относно бюджетната 
подкрепа, предоставяна от ЕС. Този вид документи (наричани по-рано „информационни 
документи“) са планирани като източник на информация за заинтересованите от 
политиката и/или одитираните програми. Те предоставят информация относно текуща 
одитна задача.  

Бюджетната подкрепа от ЕС е разделена на две части или „траншове“ — една фиксирана 
част и втора променлива част, чието отпускане зависи от постигнатите резултати. По 
отношение на променливата част данните за напредъка играят основна роля, тъй като 
с тяхна помощ се определя дали средствата ще бъдат изплатени или не.  

По време на одита одиторите ще разгледат дали Европейската комисия е имала достъп до 
актуални и надеждни данни за изпълнението, за да определи дали да изплати 
променливата част от бюджетната подкрепа. По-специално те ще проверят дали: 

• Комисията извършва задълбочена оценка на капацитета на държавите партньори да изготвят 
актуални и надеждни данни за изпълнението; 
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• договорите за бюджетна подкрепа предвиждат разпоредби за ефективен мониторинг на напредъка 
във финансираните сектори; и 

• Комисията ефективно проверява данните, въз основа на които се извършва плащането на 
променливите траншове.  

„Висококачествените и навременно предоставени данни са основен инструмент на 
добрия процес на вземане на решения“, заяви Хану Такула, членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за одита. „Ето защо използването на актуални и надеждни данни за 
изпълнението при изплащането на бюджетната подкрепа е от изключително 
значение.“  

 

Бележки към редакторите  

Европейската сметна палата вече е публикувала два специални доклада относно други 
аспекти на предоставяната от ЕС бюджетна подкрепа — Специален доклад 11/2010 
„Управление на Комисията по отношение на общата бюджетна подкрепа за държавите от 
АКТБ, Латинска Америка и Азия“ и Специален доклад 35/2016 „Използване на бюджетната 
подкрепа за подобряване на мобилизирането на национални приходи в Субсахарска 
Африка“.  

Няколко други доклади също разглеждат бюджетната подкрепа в различна степен. 
Извършваният одит ще вземе предвид тези доклади. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на 
изготвения от Европейската сметна палата документ за представяне на одита. Пълният текст 
на документа е публикуван на eca.europa.eu на английски език. 

 
 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

