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Съобщение за пресата
Люксембург, 8 септември 2022 г.

Одиторите на ЕС откриват рискове за
успешното изпълнение на националните
планове за възстановяване и устойчивост
Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) е създаден през 2021 г. с цел
смекчаване на социално-икономическото въздействие, оказано от пандемията от
COVID-19. За да получат средства от финансовата помощ от ЕС в размер на над 700 млрд.
евро, отпускана по линия на МВУ, държавите членки следва да представят национални
планове за възстановяване и устойчивост, които се разглеждат от Европейската комисия.
Според публикувания днес нов специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП),
оценяването от Комисията като цяло е адекватно, но продължават да съществуват
рискове за успешното изпълнение на националните планове за възстановяване
и устойчивост, като например неясно определени ключови етапи и цели.

„Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникален инструмент, насочен към
подпомагане на реформите и инвестициите на държавите членки, а оттам и на
тяхното възстановяване и устойчивост“, заяви Ивана Малетич, членът на ЕСП, който
ръководи одита. „Навременното предоставяне на подкрепа е от ключово значение, но
то не бива да е за сметка на доброто финансово управление. Трябва да има пълна
прозрачност и ефективен контрол, за да може средствата от ЕС да се използват по
предназначение и да постигат очакваното въздействие.“

Одиторите разгледаха процеса на оценяване на националните планове за възстановяване
и устойчивост, следван от Комисията, и насоките, предоставени на държавите членки в тази
връзка. За избраните за одит шест държави членки — Германия, Гърция, Испания, Франция,
Хърватия и Италия — одиторите провериха също дали оценяването от страна на Комисията
е било в съответствие с условията на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата специален доклад. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu.
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Те заключиха, че като цяло оценяването е било адекватно. Комисията е извършила своите
оценки въз основа на изчерпателни вътрешни насоки и контролни списъци. Оценителите
обаче не са ги използвали систематично или еднакво за целите на качествената оценка
и това понякога е затруднявало възможността да се проследява оценката.

Според одиторите националните планове за възстановяване и устойчивост вероятно ще
допринесат към областите на политика, свързани с Механизма за възстановяване
и устойчивост, но в различна степен и тяхното въздействие предстои да се види на
практика. Подобно на заключението, което прави Комисията относно своята оценка,
заключението на одиторите на ЕСП също е, че вероятно нито една от мерките в одитната
извадка на ЕСП няма да нанесе значителни вреди на околната среда. Мерките за
смекчаване на въздействието върху околната среда обаче не са систематично включвани
под формата на ключови етапи и цели в плановете за възстановяване и устойчивост.
Одиторите установиха, че оценката на Комисията е подобрила качеството на ключовите
етапи и целите. При някои от тях обаче липсва яснота и не се обхващат всички основни
етапи на изпълнението на дадена мярка, а също така невинаги е прилаган хармонизиран
подход във всички държави членки. Оценката на Комисията за прогнозните разходи
показва, че за някои мерки не е налична информация. Тя отразява също така факта, че
начинът на отпускане на средствата се определя по-скоро в резултат на преговори,
отколкото от съответните разходи.

Освен това одиторите разгледаха дали при оценката си Комисията е проверила и за
съобразяването на плановете за възстановяване и устойчивост с всички или по-голямата
част от специфичните за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския
семестър — цикъла на ЕС за координиране на икономическите, фискалните, трудовите
и социалните политики. В доклада се посочва, че няма точно определение на израза „поголямата част“ от специфичните за всяка държава препоръки, а той се тълкува донякъде
субективно, особено в случаите, при които Комисията е установила пропуски. Одиторите
също така установиха, че някои елементи от специфичните за всяка държава препоръки не
са взети предвид в плановете на държавите членки, включени в одитната извадка.

Обща информация
През юли 2020 г. Европейският съвет договори фонд за възстановяване на стойност над
800 млрд. евро — NextGenerationEU. Основният елемент в него е Механизмът за
възстановяване и устойчивост, достигащ общо до 723,8 млрд. евро (по текущи цени).
Настоящият одит е първият от редица одити с предмет Механизма за възстановяване
и устойчивост, който е един от приоритетите на ЕСП за разглеждане на действията в отговор
на пандемията от COVID-19 в различни области на политика, включително икономическото
управление.
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Специален доклад 21/2022 „Оценка на Комисията на националните планове за
възстановяване и устойчивост — като цяло адекватна, но остават рискове, свързани
с изпълнението“ е публикуван на уебстраницата на ЕСП.
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