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Техническата помощ за Гърция следва да се 
концентрира върху „устойчивостта на реформите“, 
считат одиторите на ЕС 
Европейската сметна палата счита, че техническата помощ за подпомагане на държави в криза, 
като например Гърция, следва да се фокусира върху устойчивостта на реформите и осигуряването 
на непрекъснатост в дейностите чрез укрепване на националните администрации. В нов доклад 
относно Работната група за Гърция, създадена през 2011 г. от Европейската комисия, одиторите 
препоръчват в бъдеще създаването на такива органи да се основава на стратегия с добре 
определени цели, а помощта да бъде фокусирана и приоритизирана. 

Работната група за Гърция (РГГ) се концентрира върху реформата на публичната администрация 
в Гърция, подобряването на фискалната система и възобновяването на растежа чрез насърчаване на 
добра бизнес среда. Одиторите провериха дали РГГ е изпълнила своя мандат и дали помощта е 
имала ефективен принос за извършването на реформи. Те получиха данни от Комисията, доставчици 
на услуги, различни служби на гръцкото правителство и други заинтересовани страни. 

„Въпреки че Работната група се доказа като механизъм за предоставяне на сложна техническа 
помощ, в разработките на някои проекти съществуват слабости и са постигнати смесени 
резултати от гледна точка на оказаното влияние върху процеса на реформи“, заяви Baudilio 
Tomé Muguruza — членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. 

Според одиторите техническата помощ е била предоставена на гръцките органи съгласно мандата, 
но невинаги е допринасяла достатъчно за напредъка на реформите. Одиторите отбелязват също 
така, че тяхната оценка следва да се разглежда в контекста на променливата политическа ситуация 
в Гърция. Поради нуждата от спешни действия РГГ е формирана много набързо, без да се анализират 
в пълнота други възможности и без специален бюджет. Работната група не е разполагала с единен 
и цялостен стратегически документ относно предоставянето на помощта или определянето на 
приоритети. 

Предоставянето на помощта е задоволително и като цяло отговаря на изискванията на програмата, 
а Работната група е разработила гъвкава и разнообразна система за изпълнение на помощта. 
Съществуват обаче слабости на ниво проекти — процедурите за избор на доставчици на услуги  

http://www.eca.europa.eu/�


BG 

 
 
 

 

2 

невинаги са се основавали на подробен анализ на наличните алтернативи, а някои дългосрочни 
договори за предоставяне на помощ не са посочвали ясно какво точно следва да бъде предоставено. 

Системата за мониторинг на напредъка е ефективна, но обхватът на проверките на външните 
изпълнители е бил много променлив, посочват одиторите. Освен това не е извършван систематичен 
мониторинг на последващите действия, които гръцките органи е следвало да предприемат по 
отправените препоръки, нито на по-широкото въздействие от помощта. 

Въздействието върху напредъка на реформите не е еднозначно, тъй като тяхното изпълнение е 
извън контрола на Работната група и се влияе от външни фактори. В областта на структурните 
разходи е постигнат добър напредък, но при реформите на публичната администрация и данъчната 
сфера той е само частично ефективен. 

Препоръки 

Одиторите препоръчват създаването на структури за предоставяне на техническа помощ да се 
основава на стратегия с ясно определени цели; за техническата помощ да бъдат определяни 
приоритети и тя да се предоставя в съответствие с действащото законодателство, както и помощта да 
се фокусира върху засилването на капацитета на националните администрации с оглед постигане на 
непрекъснатост на дейностите и устойчивост на реформите. 

ЕСП отправи и следните допълнителни препоръки към Комисията: 

• Комисията следва да създаде резерв от външни експерти, които да бъдат назначавани 
ad hoc към проекти за предоставяне на техническа помощ в държавите членки. 

• Комисията следва да оптимизира броя на партньорите в предоставянето на техническа 
помощ, за да се осигури съгласуваност и да се намалят усилията за координиране на политиките 

• Комисията следва да избира доставчици на услуги въз основа на сравнителен анализ и ясно 
да определя обхвата на предоставяната техническа помощ. 

• Комисията следва да гарантира, че изпълнението на техническата помощ е обект на 
систематичен мониторинг и оценка, а извлечените поуки се интегрират в процеса. 

Бележки към издателите 

През пролетта на 2010 г., изправена пред сериозна финансова криза, Гърция поисква финансова 
помощ от международната общност. В отговор на това държавите членки от еврозоната и МВФ 
създават програма за икономически реформи. През лятото на 2011 г. Европейската комисия стартира 
програма за техническа помощ, която следва да бъде координирана от орган, наречен Работна група 
за Гърция, с цел подпомагане изпълнението на реформите, съгласувани между Комисията 
и гръцките органи. Работната група се фокусира върху предоставянето на помощ за изпълнение на 
реформите, изисквани от програмите за икономически реформи, и върху по-бързото усвояване на 
средствата от ЕС. Помощта се предоставя от служители от Работната група и от експерти от 
държавната администрация на други държави членки, от международни организации и от частния 
сектор. Тя приема различни форми — текуща подкрепа за гръцките власти от местни експерти, 
изследвания, доклади и специализирани семинари. 

 

Специален доклад № 19/2015 „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече 
внимание към резултатите“ е публикуван на 23 езика на ЕС. 

 


