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Съобщение за пресата
Люксембург, 16 май 2019 г.

Необходими са повече усилия от страна на
държавите членки за справяне с измамите при
разходването на средствата на ЕС по политиката
на сближаване, твърдят одиторите
Въпреки осъществения напредък през последните години, усилията на държавите членки
за справяне с измамите при разходването на средства по политиката на сближаване
продължават да са недостатъчни, според нов доклад на Европейската сметна палата.
Оценките от страна на държавите членки на ефективността на прилаганите от тях мерки
за борба с измамите са твърде оптимистични, заявяват одиторите. Все още е необходимо
значително засилване на мерките за разкриване, реакция и координация, за да може
ефективно да се предотвратят, разкриват и възпират измамите.
В периода между 2013—2017 г. са установени над 4 000 нередности, потенциално свързани
с измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Те възлизат на близо 1,5 млрд. евро от
средствата на ЕС, 72 % от които са свързани с политиката на сближаване, в това число
Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален
фонд. Отговорността за борбата с измамите в тези области се носи главно от държавите
членки.
Одиторите разгледаха дали управляващите органи и координационните служби за борба
с измамите в държавите членки са изпълнили добре своите отговорности на всеки етап от
процеса на управление на борбата с измамите, от предотвратяването и разкриването на
измами до ответните действия, включително докладването на разкрити измами
и възстановяването на неправомерно изплатените средства. За тази цел бяха посетени
седем държави членки: България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания.
„Политиката на сближаване изразходва само една трета от бюджета на ЕС, но
представлява почти 40 % от всички докладвани случаи на измама и почти три
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четвърти от общия размер на финансовите суми, свързани с тези случаи“, заяви Анри
Гретен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада.
„Държавите членки обаче заключават, че прилаганите от тях мерки за борба
с измамите са достатъчно добри. ЕСП счита, че това заключение е твърде
оптимистично.“
По отношение на програмния период 2014—2020 г. одиторите констатират, че
управляващите органи са подобрили оценяването на риска от измами при разходването на
средствата за сближаване, както и прилаганите от тях мерки за предотвратяване на
измамите. Някои от анализите обаче не са достатъчно задълбочени и държавите членки
като цяло не разполагат с изрична политика за борба с измамите.
Одиторите акцентират и върху липсата на съществен напредък в активното разкриване на
измами. Освен това често не се извършва достатъчно мониторинг и оценка на
въздействието на мерките за предотвратяване и разкриване на измами.
Одиторите отбелязват също, че държавите членки не са реагирали в достатъчна степен
относно всички случаи на разкриване на измама при разходването на средства на ЕС за
сближаване, както и че коригиращите мерки, когато такива са предприемани, са постигнали
ограничен възпиращ ефект. Механизмите за докладване на измами също са
незадоволителни. Случаите не се докладват в достатъчна степен, което се отразява на
точността на процентите разкрити измами, публикувани от Европейската комисия.
В допълнение, случаите на съмнение за измама не се докладват систематично на
компетентните органи, а координацията с други органи за борба с измамите е
недостатъчна.
В контекста на обсъждането на нови правила за разходването на средства за сближаване
през периода 2021—2027 г., одиторите отправят няколко препоръки за това как да бъдат
постигнати по-добри резултати. По-специално Сметната палата предлага на държавите
членки:
•

да приемат официални стратегии и политики за борба с измамите, засягащи
средствата от ЕС;

•

да се направи по-надежден процесът на оценяване на риска от измами, като се
включат подходящи външни участници в него;

•

да засилят мерките за разкриване на измами чрез широко използване на
инструменти за анализ на данни.

Сметната палата също така препоръчва на Европейската комисия:
•

да извършва мониторинг на механизмите за ответни действия по отношение на
измамите, за да се гарантира, че те се прилагат последователно;

•

да насърчи държавите членки да разширят функциите на своите координационни
служби за борба с измамите.

Бележки към редакторите
Управляващите органи в държавите членки отговарят за предотвратяването, разкриването
и ответните действия при нередности (включително измами), както и за възстановяването
на неправомерно изплатените средства. Всяка държава членка също така е длъжна да
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създаде Координационна служба за борба с измамите (АФКОС), за да се улесни
ефективното сътрудничество и обмена на информация.
Според данните в доклада на Комисията от 2017 г. относно защитата на финансовите
интереси на ЕС, нередностите, докладвани от държавите членки като измами,
представляват 0,4 % от средствата на ЕС, разходвани по политиката на сближаване. Този
процент на разкриване на измамите варира в широки граници за различните държави
членки. Като цяло, броят на докладваните случаи на измама (както подозрения за измами,
така и установени измами) в областта на политиката на ЕС на сближаване е значително повисок, отколкото в други области.
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса
и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени от
ЕСП в нейните доклади, се изпълняват.
Специален доклад № 6/2019 „Борба с измамите при разходването на средства по политиката
на ЕС на сближаване – необходими са подобрения в разкриването, реакцията
и координацията от страна на управляващите органи“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
(www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
Констатациите в настоящия доклад допълват посочените в Специален доклад № 1/2019:
„Борба с измамите при разходването на средства от ЕС — необходими са действия“,
публикуван на 10 януари 2019 г., който се отнася до управлението от страна на Комисията
на риска от измами при разходването на средства на ЕС. На 29 април 2019 г. Комисията
прие нова Стратегия за борба с измамите, при която са взети предвид много от
препоръките, отправени в Специален доклад № 1.
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