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Съобщение за пресата 
Люксембург, 15 октомври 2019 г. 

Европейската сметна палата завери отчетите на 
агенциите на ЕС, но призовава за действия за 
подобряване на финансовото управление 
Сметната палата завери като надеждни отчетите на всички 41 агенции на Европейския 
съюз за 2018 г. и потвърди положителните резултати, докладвани в предходните години. 
В публикувания днес Годишен доклад одиторите също така изразяват одитно становище 
без резерви за всички агенции по отношение на техните приходи и разходи — 
с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), при 
която все още се наблюдават проблеми във връзка с плащанията. Въпреки това агенциите 
следва да продължат да подобряват финансовото управление в различни аспекти и по-
специално начина, по който провеждат обществени поръчки, за да постигнат пълно 
спазване на правилата и най-добро съотношение между качество и цена. 

Агенциите на ЕС изпълняват технически, научни или управленски задачи, които подпомагат 
институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики в области като 
здравеопазване, сигурност и безопасност, свобода и правосъдие. Те се намират в различни 
държави членки и в тях работят около 11 400 служители — една пета от всички служители на 
ЕС. Общият размер на бюджета им за 2018 г. възлиза на 4,2 млрд. евро (с 20 % повече спрямо 
2017 г.), което се равнява на около 2,9 % от общия бюджет на ЕС. 

„Европейските агенции са много важна част от структурата на ЕС и нашият одит е 
ежегодна проверка на състоянието на тяхното финансово управление“, заяви Римантас 
Шаджус, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „За 2018 г. Сметната палата изразява 
становище без резерви за всички агенции, с изключение на една. В повечето агенции обаче 
продължават да са необходими подобрения и ЕСП призовава да се предприемат действия 
за преодоляване на слабостите във финансовото управление, главно в областта на 
обществените поръчки.“ 

Одиторите изразяват становище без резерви относно отчетите за 2018 г. за всички 41 
одитирани агенции, тъй като тези отчети представят точно финансовото им състояние, 
техните операции и парични потоци в съответствие със счетоводните правила. Освен това те 
изразяват становище без резерви относно законосъобразността и редовността на приходите 
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и платежните операции на агенциите, с изключение на Европейската служба за подкрепа 
в областта на убежището (EASO). За тази агенция е изразено становище с резерви (вече не е 
отрицателно) по отношение на плащанията. 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, която предоставя помощ на 
държавите членки в контекста на миграционната криза — понастоящем предимно на Италия 
и Гърция, е предприела конкретни и положителни стъпки за подобряване на своето 
управление. Констатирани са отново нередности при възлагането на голяма обществена 
поръчка през 2018 г., което показва, че корективните действия все още не са оказали пълно 
въздействие. В допълнение, ситуацията, свързана с персонала на Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището, и не на последно място свободните ръководни 
длъжности в нейната администрация, поражда особена загриженост. Също така, поради 
липса на достатъчен брой експерти от държавите членки, EASO е възложила някои от своите 
основни задачи на икономически оператори в такава степен, че е станала изключително 
зависима от тях. Това е създало постоянен риск по отношение на непрекъснатостта на 
работата в чувствителна област, която е от ключово значение за ефективното управление на 
миграционните потоци към Европа. 

Одиторите предупреждават за възможни спадове в приходите на Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (EBA), които по-рано се намираха в Лондон, 
и агенциите в областта на застрахователния и пенсионния надзор (EIOPA) и пазарите на 
ценни книжа (ESMA), в резултат на решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС. 
Те също така подчертават, че извършваните от Европейската агенция за гранична и брегова 
охрана (Фронтекс) проверки на споразуменията за финансиране със сътрудничещи държави 
все още не са напълно ефективни. По отношение на ESMA и Европейската агенция по 
химикали (ECHA), Сметната палата обръща внимание на значението на въпроса за 
изчисляването на таксите въз основа на точна информация. 

Обществените поръчки остават една от най-податливите на грешки области във финансовото 
управление на агенциите. Одиторите установиха редица слабости, включително прилагане 
на неподходящи критерии за възлагане на поръчки, приемане на оферти с необичайно ниски 
цени и използване на процедури на договаряне, вместо на по-конкурентни процедури. 

Одиторите насърчават агенциите да организират съвместни обществени поръчки, за да се 
повишат ползите във връзка с ефикасността и икономиите от мащаба. Същевременно те 
препоръчват на агенциите да използват рамкови споразумения, които са достатъчно 
конкретни, за да позволят лоялна конкуренция. Сметната палата също така отправя 
предупреждение за прекомерната зависимост от изпълнители, консултанти и временни 
работници, които някои агенции може да използват за компенсиране на недостига на свои 
собствени щатни служители. В допълнение тя подчертава, че при използването на този 
персонал агенциите следва да обръщат внимание на ефективността на разходите и на 
правните изисквания. 

Бележки към редакторите 

Броят на агенциите, обхванати от правомощията на Сметната палата за извършване на одит, 
се увеличава с времето и през 2019 г. достигна 43, в това число двете агенции в процес на 
създаване, които не са разгледани в доклада — Европейска прокуратура (EPPO) 
и Европейският орган по труда (ELA). 
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Повечето от агенциите не изпълняват големи разходни програми, а по-скоро задачи от 
техническо или регулативно естество. С изключение на Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO), Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) 
и Единния съвет за преструктуриране (SRB), които се самофинансират и се отчитат пред 
своите вътрешни управителни съвети, повечето агенции се финансират почти изцяло от 
бюджета на ЕС и отчетите им ежегодно се одобряват от Европейския парламент. 

Обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС за 2018 г.“ и пълният 
текст на „Годишен доклад на Европейската сметна палата относно агенциите на ЕС за 2018 г.“ 
с подробна информация за всяка агенция, са публикувани на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) 
на 23 официални езика на ЕС. Сметната палата ще публикува годишния доклад относно 
съвместните предприятия на ЕС в областта на научните изследвания през ноември. 

 

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

