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Съобщение за пресата
Люксембург, 12 април 2018 г.

Подпомагането от ЕС за продуктивни инвестиции
в предприятията се нуждае от по-голям акцент върху
дълготрайността, заявяват одиторите на ЕСП
Според новия доклад на Европейската сметна палата от 2000 г. до 2013 г. е липсвал
достатъчен акцент върху дълготрайността на резултатите при управлението на
финансирането от ЕФРР за продуктивни инвестиции в европейските предприятия.
Одиторите достигнаха до заключението, че резултатите на приблизително един от пет
проекта не са били дълготрайни след приключването им, а за още една четвърт от
проектите са били само частично дълготрайни. Това се дължи главно на липсата на фокус
върху дълготрайността при управлението на финансирането.
Европейският фонд за регионално развитие подпомага финансирането на инвестиции в капитал или
активи за създаване и запазване на трайна заетост посредством мерки, които насърчават също
и регионалното и местното развитие. От 2000 г. до 2013 г. за тази цел са заделени над 75 млрд. евро,
а през периода 2014–2020 г. са планирани повече от 68 млрд. евро.
Одиторите направиха оценка дали това финансиране е управлявано по начин, който гарантира
дълготрайност на крайните продукти/услуги и на резултатите, както и какви са основните фактори,
които оказват влияние върху него. Те провериха 41 завършени проекта за продуктивни инвестиции,
съфинансирани от 2000 г. до 2013 г. в Австрия, Германия, Италия, Полша и Чешката република.
Одиторите констатираха, че изискванията за дълготрайност съгласно законодателството на ЕС са
били спазени във всички одитирани региони. Освен това, като цяло одитираните проекти са
постигнали планираните крайни продукти/услуги и в повечето случаи закупените активи и другите
крайни продукти все още са налице и се използват. В много случаи обаче не са постигнати
дълготрайни резултати.
„Голяма част от проверените проекти са генерирали очакваните преки резултати, свързани
най-вече със създаването на работни места, подобрен достъп до финансиране и заеми, повишено
производство и производителност. При една пета от проектите обаче постигнатите
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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резултати към момента на приключване на проектите не са запазени“, посочва Ладислав Балко,
членът на Европейската сметна палата, отговарящ за този доклад.
Освен това при почти половината от одитираните проекти не беше възможно да се направи оценка
на дълготрайността в края на нормативно определения срок на дълготрайност, тъй като невинаги е
била събирана информация по време на изпълнението на проекта и след това и/или защото
съответните документи вече не са били запазени към момента на одита.
В няколко случая липсата на трайни резултати се дължи на фактори, които очевидно са били извън
контрола на органите и на бенефициентите, като икономическата криза след 2007/2008 г. или
промени в националното законодателство. Често обаче това се е дължало на слабости
в управлението, като недостатъчен акцент върху дълготрайността на ниво стратегическо планиране,
незадоволителни процедури за подбор на проекти, мониторинг и докладване, както
и непоследователно прилагане на корективни мерки от органите в случай на сериозен неуспех
в постигането на очакваните цели.
Одиторите отбелязват, че регулаторната рамка е внесла подобрения за периода 2014 – 2020 г. Все
още обаче са необходими по-нататъшни действия с цел постигане на дълготрайност на резултатите
през настоящия програмен период и подобряване на разработването на програмите през периода
след 2020 г.
Сметната палата препоръчва на държавите членки:
•
да насърчават устойчиви резултати чрез по-голям акцент върху установяването и намаляването на рисковете
и по-добър анализ на нуждите на различните видове предприятия;
•

да подобрят процедурите и критериите за подбор, а също и механизмите за мониторинг и докладване;

•
да въведат ясни корективни мерки, свързани с постигането на цели на ниво проект (когато те съществуват)
и да ги прилагат последователно.
Комисията следва:
•
да обръща специално внимание на подхода на държавите членки към дълготрайността по време на процеса
на одобряване на оперативните програми;
•
да следи за това държавите членки последователно да прилагат ясни корективни мерки, в т.ч. правила за
събиране на недължимо платени суми, когато проектите не изпълняват правните изисквания на ЕС за
дълготрайност.
Освен това Комисията и държавите членки следва да следят за това оценките да отчитат посистематично дълготрайността на постигнатите резултати, за да разработват по-добре бъдещи схеми
на ЕС за подпомагане на бизнеса.

Бележки към редакторите
Подпомагането за продуктивни инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие е
ограничено понастоящем до МСП. Големи предприятия обаче могат също да се възползват от него,
при условие че инвестициите включват сътрудничество с МСП и допринасят за засилване на
научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите или подкрепят
преминаването към нисковъглеродна икономика.
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Специален доклад № 8/2018 „Подпомагане от ЕС за продуктивни инвестиции в предприятията –
необходим е по-голям акцент върху дълготрайността“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
(www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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