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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на годишните доклади относно агенциите 
на ЕС, приети от Европейската сметна палата (ЕСП). 
Специфичните годишни доклади могат да бъдат намерени на www.eca.europa.eu. 
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Агенции на ЕС: „По отношение на отчетите не са изразени 
резерви, а операциите като цяло съответстват на правилата“, 
заявяват одиторите. 

Европейската сметна палата формулира одитни становища без резерви относно отчетите 
на 41 агенции на Европейския съюз и ги оцени като надеждни. Одиторите също така 
изразиха положителни одитни становища относно финансовите операции за 40 от 
агенциите, и становище с резерви в един случай. 

Агенциите на ЕС са самостоятелни правни субекти, създадени с вторично законодателство 
и изпълняващи технически, научни или управленски задачи, които подпомагат 
институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики.  

„Агенциите на ЕС допринасят значително за изпълнението на политиките 
и програмите в областите от голямо значение за ежедневния живот на гражданите на 
ЕС, като например здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие“, 
заяви Rimantas Šadžius, членът на ЕСП, отговарящ за годишния одит на агенциите. „Ето 
защо като одитори ние се радваме да видим, че техните отчети представят точно 
състоянието на финансите им, а операциите, свързани с приходи и плащания, 
в повечето случаи са извършени в съответствие с правилата. Въпреки това 
отправихме редица препоръки, по-специално във връзка с подобряването на 
оперативната ефективност на агенциите.“ 

Одиторите заключиха, че отчетите на всички 41 агенции са надеждни, т.е. те дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за тяхното финансово състояние, както и за 
резултатите от тяхната дейност и за паричните потоци за 2016 г. Освен това, за 40 от 
агенциите свързаните с отчетите операции са законосъобразни и редовни, т.е. те са спазили 
съответните правила. По отношение на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището одиторите са изразили становище с резерви поради неспазване на принципите 
за обществени поръчки. 

Сметната палата посочва области, в които може да се постигне подобрение, за някои от 
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агенциите. Тези коментари обаче не се отразяват върху одитните становища. Областта на 
обществените поръчки като цяло остава податлива на грешки, като излага на риск 
постигането на добро съотношение между разходите и ползите, а няколко агенции са били 
засегнати от проблеми в управлението на човешките ресурси. Одиторите препоръчват на 
агенциите да обмислят хармонизиране на информационните си системи за управление на 
договорите и човешките ресурси, за да увеличат разходната си ефективност и да намалят 
рисковете, свързани с контрола. 

Тези одити не са насочени конкретно към въпросите, свързани с постигането на резултати 
от дейността, но одиторите взеха предвид рисковете от лошо финансово управление или 
слаби резултати. Те отбелязаха, че бюджетното управление на агенциите като цяло се 
подобрява, но отправиха предупреждение във връзка с трайно високия размер на 
средствата, пренасяни за следващата година, и надценяването на бюджетните нужди от 
някои агенции. Одиторите посочиха също така възможния ефект, който излизането на 
Обединеното кралство от Европейския съюз може да има върху приходите и дейностите на 
редица агенции, и специално отбелязаха, че две базирани в Лондон агенции все още не са 
в състояние да представят надежден разчет на свързаните с това разходи в бъдеще.  

Резултатите от външните оценки на агенциите като цяло са положителни и агенциите са 
изготвили планове за действие за проследяване на въпросите, повдигнати в тях. За някои 
агенции обаче липсва нормативно изискване за извършване на външни оценки или те се 
насрочват прекалено рядко. 

Бележки към редакторите 

Европейската сметна палата (ЕСП) извърши одит на 32 децентрализирани агенции, шест 
изпълнителни агенции и три други органа за финансовата 2016 г. Одиторите извършиха 
анализи, провериха отделни операции, свързани с приходите и плащанията, направиха 
оценка на ключовите контроли в системите за наблюдение и контрол и използваха 
работата на други одитори, където е целесъобразно. Днес те също така публикуваха 
обобщение на своите констатации и оценки, които се използват от Европейския парламент 
и от Съвета, както и от други органи за освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета. 

Общият бюджет на всички агенции (с изключение на Единния съвет за преструктуриране, 
в чийто бюджет са включени почти 12 млрд. евро от кредитни институции) възлиза на 
приблизително 3,4 млрд. евро. Около 2,4 млрд. евро са финансирани от бюджета на ЕС, 
а оставащият около 1 млрд. евро — от такси и преки вноски от икономическите оператори, 
държавите членки на ЕС и други страни. В края на 2016 г. в агенциите работят около 
10 364 служители, което представлява увеличение от около 500 служители в сравнение 
с 2015 г., свързано основно с възникналите нови задачи. 

Годишните доклади относно агенциите на ЕС, придружени от отговорите на агенциите, 
както и обобщаващия документ „Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС за 2016 г.“, са 
публикувани на уебсайта на ЕСП на 23 официални езика на ЕС. 

 


