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Съобщение за пресата
Люксембург, 14 ноември 2017 г.

Развитие на селските райони — според одиторите на
ЕС новият процес на планиране е прекалено дълъг
и сложен
Според доклада на Европейската сметна палата новият процес за планиране на разходите
на ЕС за развитие на селските райони е прекалено дълъг и сложен, с недостатъци, които
затрудняват изпълнението и резултатите. Одиторите също така установиха, че въпреки
положените от Европейската комисия усилия, изпълнението на програмите не е
започнало по-рано, а в началото разходването на средства е било по-бавно, отколкото
през предходния период.
Политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да направи селското
стопанство по-конкурентно, да гарантира устойчивото управление на природните ресурси
и да постигне балансирано развитие на икономиките и общностите в селските райони. ЕС
планира да изразходва за развитието на селските райони почти 100 млрд. евро за периода
2014—2020 г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони предоставя финансова
подкрепа за мерките, осъществявани от държавите членки чрез национални или
регионални програми за развитие на селските райони, които се изготвят от държавите
членки и се одобряват от Комисията.
„Планирането за нов период винаги се сблъсква с проблема на необходимостта да
стартира преди наличието на достатъчно актуални данни от предходните периоди“,
посочва Janusz Wojciechowski, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
изготвянето на доклада. „Установихме, че програмните документи са прекалено сложни
и обемни, а същевременно недостатъчно добре насочени към очакваните резултати.“
Одиторите провериха дали новата стратегическа рамка на ЕС за периода 2014—2020 г.
отразява по-голямата насоченост към изпълнението и дали новият процес е довел до
постигането на програми за развитието на селските райони (ПРСР) с добро качество, което
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад на Европейската
сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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да допринесе за по-добри резултати.
Те установиха, че въпреки че стратегическата рамка е имала за цел основан на резултати
подход, одобрените програми са дълги и сложни, с недостатъци, които ще затруднят
насочеността към изпълнението и резултатите. Те разгледаха също така програмирането на
политиката за развитие на селските райони през периода 2014—2020 г., за да проверят
дали то е позволило на програмите за развитие на селските райони да бъдат изпълнени порано, като по този начин се избегнат отрицателните последици, свързани със закъсненията.
Одиторите установиха, че въпреки усилията на Комисията, изпълнението на програмите не
е започнало по-рано, а планираните разходи са се извършвали по-бавно, отколкото през
предходния период.
С цел подобряване на този процес, Сметната палата отправя към Комисията следните
препоръки за бъдещето:
•
да гарантира, че нейните предложения развиват съгласуваността между отделните
програми;
•

да опрости програмните документи и да намали броя на изискванията;

•

да работи заедно с държавите членки, за да гарантира, че докладването през
2019 г. предоставя ясна и изчерпателна информация;

•

да определя по-точно различните видове показатели;

•

да вземе под внимание опита от прилагането на настоящата система;

•
да изготви навременно предложения за политиката за развитие на селските
райони за периода след 2020 г.
Сметната палата препоръчва също така на Европейския парламент, на Съвета и на
Комисията да обмислят привеждането на дългосрочната стратегия в съответствие
с бюджетния цикъл и извършването на цялостен преглед на разходите, преди да се
определи нов дългосрочен бюджет.
Специален доклад № 16/2017 „Програми за развитие на селските райони — необходимо е
опростяване и по-голяма насоченост към резултатите“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС.
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