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Сметната палата счита, че увеличената гъвкавост на 
новия бюджет на ЕС е положително развитие, но 
акцентът върху добавената стойност все още е 
недостатъчен. 
Съгласно новия информационно-аналитичен документ на Европейската сметна палата 
предложеният от Европейската комисия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. 
продължава да се нуждае от допълнителен акцент върху добавената стойност. Одиторите 
приветстват увеличената гъвкавост на многогодишната финансова рамка (МФР) по 
отношение на реагирането при непредвидени събития. Те обаче предупреждават, че 
измененията на приоритетите при разходните области не са ясно обяснени 
в предложението или не са обосновани от публикуваните резултати от извършената от 
Комисията оценка на добавената стойност на разходните програми на ЕС.  

„Добавената стойност на ниво ЕС е определена като един от водещите принципи на 
реформата, предприета от Комисията в областта на разходите“, декларира Ян 
Грегор, членът на Европейската сметна палата, отговорен за изготвянето на този 
информационно-аналитичен документ. „Предложенията на Комисията, обаче, не са ясно 
пояснени или обосновани от нейната оценка на добавената стойност на разходните 
програми на ЕС.“ 

Комисията предлага изменения както на приоритетите, така и на структурата на бюджета. 
Финансирането е намалено с 63 млрд. евро само за една функция — „Природни ресурси 
и околна среда“. Това включва и 15 % съкращение на финансирането от ЕС за Общата 
селскостопанска политика. Същевременно Комисията предлага да се увеличи нивото на 
съфинансиране от държавите членки за програмите за развитие на селските райони. 

В другите области Комисията предлага увеличаване на общото финансиране със 115 млрд. 
евро, в т.ч. 52 млрд. евро от нови фондове. Увеличение с повече от 10 % е предложено за 
функции „Съседните региони и светът“ (+13 %), „Единен пазар, иновации и цифрова 
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икономика“, която обхваща разходите в областта на научните изследвания (+43 %), и 
„Миграция и управление на границите“ заедно със „Сигурност и отбрана“ (+359 %).  

Одиторите обръщат също така внимание на проблеми, свързани с графика на предложения 
бюджет. Те посочват, че стратегическите рамки и цели за действията на ЕС не са 
съгласувани и се припокриват. Така стратегията на ЕС за 2020 г. ще приключи преди 
започването на периода на новата МФР, а все още не са приети новите стратегически цели 
на ЕС. На практика дългосрочното предложение за бюджета на ЕС се превръща по-скоро 
в средство за формулиране на целите на политиката на ЕС за периода след 2020 г., а не 
в документ, който отразява тези цели. Одиторите посочват, че това не е обичайната 
практика, нито представлява логическа последователност на събитията.  

Целта на Комисията е законодателството да бъде прието до пролетта на 2019 г. Това 
представлява положителна стъпка, тъй като ще позволи на Комисията и държавите членки 
да стартират новите програми без закъснения. 

Сметната палата приветства значително по-голямата гъвкавост на бюджета по отношение 
на реагирането на непредвидени събития, но констатира също така известен брой 
предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени преди началото на новата МФР: 

• необходимо е да се разработи подробен финансов план, който да придружава 
предложението за МФР за периода 2021—2027 г.;  

• дискусията около предложението за МФР е започнала преди ЕС ясно да заяви 
стратегическите си цели за периода след 2020 г.;  

• разходните програми на ЕС ще се нуждаят от солидни и взаимно съгласувани рамки 
на изпълнението в съответствие със стратегическите цели на ЕС и МФР за периода 
2021—2027 г.;  

• предложените от Комисията нови и изменени схеми за финансиране ще трябва да 
гарантират постоянно високо ниво на публична отчетност и прозрачност;  

• Европейската сметна палата следа да бъде упълномощена да извършва одит на 
всички органи на ЕС, в т.ч. Европейската агенция по отбрана и предложения 
Европейски валутен фонд, както и да бъде поканена да одитира всички органи, 
създадени извън общностното право с цел прилагане на политиките на ЕС. 

Бележки към редакторите 

Одиторите изчисляват, че по текущи цени предложената от Комисията МФР за периода 
2021—2027 г. представлява 18 % увеличение на средствата спрямо МФР за периода 201—
2020 г. (от 1,08 трлн. евро до 1,28 трлн. евро). Необходимо е обаче да се вземат предвид 
инфлацията, ефектът от Брексит (намалени вноски от Обединеното кралство и намалени 
плащания към него), както и включването в бюджета на ЕС на Европейския фонд за 
развитие. Въз основа на това одиторите считат, че действителното увеличение е в размер 
на 5 % — от 1,08 трлн. евро до 1,13 трлн. евро. Въпреки това като процент от брутния 
национален доход Комисията изчислява, че това представлява намаление от 1,16 % до 
1,11 %. 
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Информационно-аналитичният документ не представлява одитен доклад, а преглед въз 
основа на публично достъпна информация и резултати от собствената дейност на 
одиторите в разглежданата област на политика. 

Информационно-аналитичният документ на ЕСП „Предложението на Комисията за 
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ е на разположение на 
английски език на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu). 
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