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Политика на сближаване — акцентът все още е върху 
крайните продукти, а не върху резултатите, твърдят 
одиторите на ЕС 
Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата процедурите за подбор на проекти по 
политиката на сближаване все още отдават значение предимно на крайните продукти 
и разходите, а не на резултатите, въпреки дългогодишното намерение за промяна в тази 
насока. Освен това одиторите считат, че недостатъците при мониторинга затрудняват тяхната 
оценка на това до каква степен финансирането от ЕС е допринесло за постигане на целите на 
ЕС и на държавите членки. 

В периода 2014—2020 г. в рамките на своята политика на сближаване ЕС е отпуснал близо 
350 млрд. евро в подкрепа на създаването на работни места, конкурентоспособността на 
бизнеса, икономическия растеж, устойчивото развитие и подобряването на качеството на 
живота в държавите членки. В предишни свои доклади одиторите приветстват предприетите от 
Европейската комисия мерки за по-голяма насоченост към резултатите. Те също така обаче 
открояват и сериозните слабости, свързани с ефективността и мониторинга на мерките. За 
целите на този доклад те анализират проекти в рамките на седем програми, изпълнявани 
в четири държави членки — Чешка република, Франция, Италия и Финландия.  

„Въпреки че при разработването на програми по политиката на сближаване вече се обръща 
повече внимание на постигането на резултати и е налице по-силна интервенционна логика 
и широк набор от показатели, ние заключаваме, че като цяло подборът на проекти все още 
не е достатъчно ориентиран към резултатите, а мониторингът продължава да бъде 
ориентиран към заложените крайни продукти“, заяви Ладислав Балко, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. 

Одиторите считат, че потенциалните бенефициенти са били добре информирани и са получили 
необходимата подкрепа за достъп до финансиране от ЕС. Процедурите — предмет на одита, са 
разработени с цел да спомогнат за подбора на проекти, които да са свързани с целите на 
програмите, но критериите за подбор рядко изискват кандидатите да определят количествени 
показатели за резултатите на ниво проект. Това затруднява извършването на оценка дали 
проектите са постигнали планираните резултати. Освен това повечето проекти са били избрани 
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по реда на подаването им, а не са били класирани и съпоставяни помежду им. В резултат на 
това няма гаранция, че са били финансирани най-добрите проекти. 

Одиторите установиха, че системите за мониторинг са започнали да функционират едва на 
късен етап, главно поради по-късното приемане на правната рамка на равнище ЕС. В някои от 
използваните ИТ системи продължават да са налице слабости, което излага на риск 
надеждността на получените данни от мониторинга. Информацията от мониторинга все още е 
ориентирана предимно към крайните продукти. Комисията докладва за реализирането на 
крайните продукти, като ги съпоставя с извършените разходи, но предоставя ограничена 
информация за действително постигнатите резултати. 

През 2019 г. Комисията ще разгледа постиженията на програмите с оглед освобождаване на 
резерва за изпълнение — определен размер средства, заделяни в началото на периода за всяка 
програма. Прегледът се основава на данните, получени от тези системи за мониторинг. 
Одиторите предупреждават, че Комисията може да се изправи пред трудности при 
извършването на стойностен преглед предвид липсата на системи за мониторинг, които да 
функционират правилно.  

Одиторите отправят следните препоръки: 

• Държавите членки следва да сравняват заявленията за проекти, да изискват от 
бенефициентите да определят поне един действителен показател за резултати за всеки проект 
и да оценяват очакваните резултати и показателите за заявленията; 

• Комисията следва да определи общи показатели за резултати за Европейския фонд за 
регионално развитие и да подобри докладването си относно изпълнението; 

• Комисията следва да осигури извършването на стойностен преглед на изпълнението 
през 2019 г. 

 

Бележки към редакторите  

Около една трета от бюджета на ЕС се отпуска за политиката на сближаване. По текущи цени 
това възлиза на около 230 млрд. евро през програмния период 2000—2006 г., на 346,5 млрд. 
евро през периода 2007—2013 г. и на 349,4 млрд. евро през периода 2014—2020 г. 

Политиката на сближаване се осъществява чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Фондовете се изпълняват чрез оперативни 
програми, в които се определят инвестиционни приоритети и конкретни цели. Те също така 
предписват как ще се използват средствата за финансиране на проекти. Програмите се 
изпълняват от държавите членки и техните региони, които избират, наблюдават и оценяват 
проектите. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както 
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение 
подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 
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Специален доклад № 21/2018 г. „Подборът и мониторингът на проектите по ЕФРР и ЕСФ през 
програмния период 2014—2020 г. все още са насочени главно към крайните продукти“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 
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