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Съобщение за пресата
Люксембург, 2 април 2019 г.

Допълнително забавяне на плащанията от бюджета
може да се отрази на бъдещите проекти, финансирани
от ЕС, обявяват одиторите на ЕСП
Натрупаните плащания, за които са поети задължения в бюджета на ЕС и които още не са
извършени, са достигнали ново рекордно равнище, което може да доведе до значителни
финансови рискове в бъдеще, заявява Европейската сметна палата в своя бърз преглед
на конкретен казус. Размерът на плащанията, които Европейската комисия следва да
извърши, е 267 млрд. евро в края на 2017 г. и се очаква той да продължи да нараства.
Одиторите предупреждават, че това може да ограничи възможностите на Комисията да
се справя финансово с бъдещи нужди или да урежда бъдещите заявки за плащания
навреме.
Годишният бюджет на ЕС се състои от суми, определени за поемане на задължения и суми
за реално плащане през годината. Така наречените „неизпълнени задължения“ са такива,
които са поети през съответната или предходна година, но все още не са изплатени или
отменени. През това време те представляват сума, известна като „неизпълнени поети
задължения“, или RAL (от френски „reste à liquider“).
Размерът на RAL нараства постепенно и се е увеличил с над 90 % през последното
десетилетие, с по-засилен темп през последните години. Настоящият бърз преглед на
конкретен казус дава представа за това как се е развивал този процес и какви фактори са
допринесли за възходящата му тенденция. Одиторите предупреждават, че основното
предизвикателство ще бъде да се гарантира, че RAL няма да нарастват още повече в
рамките на новия многогодишен план за разходите за периода 2021—2027 г. Те набелязват
рисковете за бюджета на ЕС и предлагат възможни решения.
„От много години изразяваме нашата загриженост относно нарастващото равнище на
неизпълнените поети задължения (RAL) и препоръчваме на Комисията да предприеме
действия за намаляването му,“ заяви Анеми Туртелбом, членът на Европейската сметна
палата, който отговаря за изготвянето на бързия преглед на конкретен казус. „Но
виждаме, че ситуацията се повтаря. Някои от факторите, допринесли за днешния ръст
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на бързия преглед на конкретен казус,
изготвен от Европейската сметна палата.
Пълният текст на документа е публикуван на www.eca.europa.eu.
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на RAL, са същите, както и преди. Големият размер на неизпълнените поети
задължения води до увеличаване на финансовата експозиция на бюджета на ЕС.“
Според одиторите, основните фактори за ръста на неизпълнените поети задължения са три:
сумите в бюджета, предвидени за поемане на задължения, са по-големи от действителните
суми за извършване на плащания; застъпване на края на един многогодишен план за
разходите с началото на следващия; и забавяния при финансираните от ЕС програми в
държавите членки.
Европейските структурни и инвестиционни фондове съставляват най-големият дял от RAL,
главно поради техния голям процент от целия бюджет и специфичните им правила за
разходване на средствата. Одиторите представят подробно сравнение между държавите
членки. Това показва, че, тъй като всяка държава усвоява финансирането с различен темп,
делът ѝ от неизпълнените поети задължения (RAL) не е пропорционален на предоставените
ѝ суми от бюджетните кредити за поемане на задължения. С цел да се постигне добра
финансова дисциплина, всички държави членки трябва да изразходват тези средства в
рамките на три години от момента на поемане на задължението, в противен случай
рискуват да ги загубят.
С изплащането или отменянето на средствата неизпълнените поети задължения (RAL)
намаляват. През последното десетилетие отменените суми са сравнително малко — около
2 % от общия размер на поетите задължения. Одиторите обаче посочват, че отменените
суми не могат да се използват повече и съответно са загубени с оглед на изпълнението на
целите на политиката на засегнатите държави членки и на ЕС.
Одиторите посочват няколко възможни решения за предотвратяване на подобно
натрупване на неизпълнени поети задължения за новия многогодишен план за разходите
за периода 2021—2027 г.:
-

своевременно приемане на многогодишния план за разходите и свързаните с него
програми;

-

опростяване на правилата за разходване на средства от бюджета на ЕС;

-

изготвяне на по-точна прогноза за необходимите средства за плащания;

-

подходящ баланс между бюджетните кредити за поемане на задължения и за
плащания.

Бележки към редакторите
В периода 2011—2015 г. Комисията не е разполагала с достатъчно налични средства за
извършване на всички плащания до края на годината и е трябвало да изплати дължимите
суми през следващите години. Натрупването на неизплатени искания от държавите членки
достига размер от почти 25 млрд. евро в края на 2014 г. и сумите са окончателно изплатени
в края на 2016 г.
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През 2013 г. прогнозата на Комисията за RAL е за над 260 млрд. евро в края на 2020 г. През
2018 г. Комисията промени тази сума на 295 млрд. евро и прогнозира, че размерът на RAL в
края на 2023 г. ще достигне 314 млрд. евро.
Комисията докладва, че размерът на неизпълнените поети задължения в края на 2018 г. е
около 280 млрд. евро. Бюджетът на ЕС за 2019 г. предвижда 166 млрд. евро за кредити за
поемане на задължения и 148 млрд. евро за кредити за плащания.
ЕСП следи размера на неизпълнените бюджетни задължения като част от работата си по
годишния одит на отчетите на ЕС. Настоящият преглед е съсредоточен върху нивото на
неизпълнените бюджетни задължения в края на 2017 г. — годината, през която е
проведена последната към момента одитна проверка.
Бърз преглед на конкретен казус е документ, който представя и установява фактите,
свързани с конкретен въпрос или проблем; той не представлява одитен доклад.
Документът „Преглед на неизпълнените поети задължения в бюджета на ЕС“ е публикуван
на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.

3

