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Съобщение за пресата 
Люксембург, 23 ноември 2021 г. 

Изчисленият от Европейската комисия 
процент на грешките при разходите по 
политиката на ЕС за сближаване не дава 
пълна представа за ситуацията 

Всяка година Европейската комисия оповестява изчисления от нея процент на 
нередовните разходи на ЕС в областта на политиката на сближаване. За тази цел тя 
извършва значителна по обем работа по приемането на годишните отчети на държавите 
членки и проверката на надеждността на информацията за редовността, която 
държавите членки предоставят във връзка с тази област на политика. В публикувания 
днес от ЕСП доклад се заключава обаче, че съответните проценти на грешките, 
оповестени от Комисията, не са окончателни и биха могли да доведат до занижаване на 
действителния процент на нередовните разходи по политиката на сближаване. Това е 
така поради слабостите, установени от одиторите в системата на Комисията за контрол.  
Политиката на сближаване, насочена към намаляване на различията в развитието между 
държавите членки и регионите на ЕС, се превърна в най-голямата област на политика на ЕС. 
Тя представлява над една трета от бюджета на ЕС (390 млрд. евро за периода 2014—
2020 г.). Това е и област, в която рискът от нередовни разходи е висок, тъй като правилата, 
на които се подчинява, са сложни и голяма част от разходите се основават на принципа на 
възстановяване на разходи, декларирани от бенефициентите. Всяка година, след 
приключване на одитите от държавите членки на разходите в областта на сближаването, 
Европейската комисия извършва собствени проверки и оценка на работата и констатациите 
на одиторите на държавите членки. Въз основа на тези проверки Комисията може да 
потвърди дали процентите остатъчни грешки в разходите за сближаване, докладвани от 
държавите членки, са под прага от 2 %.  
„Собствената система на Европейската комисия за контрол не компенсира 
в достатъчна степен слабостите в работата на одитните органи на държавите 
членки при проверката им на разходите в областта на сближаването“, заяви Тони 
Мърфи, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за доклада. „Изчисленият 
процент грешки, който Комисията оповестява ежегодно в докладите за дейността на 
генералните дирекции и в Годишния доклад за управлението и изпълнението, не е 
окончателен и може да представлява само минимална стойност.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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За периода 2014—2020 г. одиторите отбелязват, че Европейската комисия освобождава 
първоначално удържаните 10 % от размера на плащанията, дори ако разполага с данни, че 
разходите от отчетите съдържат ниво на грешки над 2 %. Въпреки че това е в съответствие 
с регламента, то не е в съответствие с общата цел, заради която е въведено задържането на 
плащанията — защита на бюджета на ЕС. За периода 2021—2027 г. одиторите отбелязват 
някои положителни промени — например Комисията вече не може да приема отчети 
с докладван остатъчен общ процент на грешките (ООПГ) над 2 %. Тя обаче ще продължи да 
освобождава намаления на 5 % депозит, преди да извърши своите проверки на 
редовността на разходите. Тези изменения все още не отговарят на целта за защита на 
бюджета на ЕС. 
Със своите документни проверки Комисията има за цел да провери последователността на 
информацията за редовността, предоставена от държавите членки. Одиторите обаче 
установиха присъщи ограничения, които предполагат, че продължават да съществуват 
неоткрити и некоригирани нередовни разходи. Поради това тези документни проверки 
имат ограничена стойност по отношение на потвърждаването на редовността на свързаните 
с отчетите операции и валидността на докладваните проценти остатъчни грешки. Въпреки 
че проверките допринасят към основания на риска подход за подбор на оперативни 
програми при одити на съответствието, Комисията невинаги е избирала тези с най-висок 
оценен риск и не е документирала в достатъчна степен обосновката за техния подбор. 
Одитите на съответствието, при които Комисията разглежда допустимостта на операциите 
и свързаните с тях разходи, са най-важният елемент от нейната оценка на работата на 
одитния орган и свързаните с нея констатации. Одиторите на ЕС обръщат внимание на 
високата честота на неоткритите грешки, установени от Комисията, въпреки малкия размер 
на извадката от проверени операции. Това означава, че вероятно има и други видове 
грешки в останалите операции от извадката и в разходите, които не са проверени от 
Комисията.  
Въпреки това Комисията използва резултатите от тази дейност като основа за своя ключов 
показател за изпълнение (КПИ), за който се счита, че представлява най-добрата 
приблизителна оценка на процента остатъчни грешки при разходите за сближаване. 
Одиторите на ЕС считат, че този КПИ представлява само минималният изчислен процент 
грешки — стойност, която също така не е окончателна, тъй като процентите грешки, 
докладвани от държавите членки, могат да продължават да бъдат преразглеждани 
и увеличавани в резултат на текуща или бъдеща одитна дейност на Комисията. Поради това 
одиторите на ЕС заключават, че Комисията вероятно занижава действителния процент на 
грешките при разходите по политиката на сближаване в своя основен документ за 
отчетност — Годишния доклад за управлението и изпълнението. С цел да се подобри 
докладването относно редовността на разходите за сближаване за новия програмен 
период, одиторите на ЕС отправят четири препоръки в доклада. 

Обща информация  

В политиката на сближаване на ЕС рамката за контрол и предоставяне на увереност 
обхваща по-специално два цикъла на контрол — цикъл на равнището на държавите членки 
и последващ цикъл на равнище Европейска комисия. Това е така, защото Комисията 
и органите на държавите членки управляват съвместно изпълнението на политиката на 
сближаване и средствата по нея, концепция, която се нарича „споделено управление“. 
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Специален доклад № 26/2021 „Редовност на разходите по политиката на сближаване на 
ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен процент на грешките“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu). 

Преди месец ЕСП публикува доклад относно финансирането, основано на резултати, 
в политиката на сближаване. 

Европейската сметна палата представя своите специални доклади пред Европейския 
парламент и 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. 

Лице за контакт в пресслужбата 

Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел.: (+352) 691 553 547 
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