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Люксембург, 15 ноември 2021 г.

Резултати от изпълнението на разходните програми на ЕС —
нееднозначна картина в сянката на пандемията от COVID-19
Отчетените данни от Европейската комисия относно постиженията на разходните
програми на ЕС показват смесени резултати в няколко области на финансиране,
а показателите, които измерват напредъка при изпълнението на целите, не са достатъчно
фокусирани върху резултатите. Това са част от заключенията на Европейската сметна
палата, която публикува своя доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС за
2020 г., за няколко избрани разходни програми на ЕС. Въпреки че някои от проверените
програми са били засегнати от пандемията от COVID-19 през 2020 г., при други наличната
информация показва, че е постигнат напредък в тяхното изпълнение. Одиторите дават
положителна обща оценка на способността на Европейската комисия (и съзаконодателите)
да използват изводите от изпълнението на предходни програми, за да подобрят
разработването и резултатите на разходните програми за периода 2021—2027 г. Те
подчертават обаче, че е необходимо Комисията да използва по-добре оценките на
въздействието и да проследява предприетите действия, произтичащи от общите оценки.
Одиторите провериха дали Комисията, Парламентът и Съветът са използвали извлечените
поуки (например от общите оценки, оценките на въздействието и одитите), за да подобрят
разработването и резултатите на новите разходни програми за периода 2021—2027 г. Въз
основа на показателите за 2020 г., както и на скорошните оценки на Комисията и собствените
одити на ЕСП, одиторите разгледаха дали избраните програми в някои основни области на
бюджета на ЕС са на път да изпълнят целите си.
„Европейският парламент и Съветът искат да знаят какви резултати са постигнати
с бюджета на ЕС“ заяви Франсоа Роже-Казала, членът на ЕСП, който отговаря за
координирането на работата по доклада. „Отбелязваме положителното развитие, че
изводите от изпълнението на разходните програми в миналото се използват, за да се
подобри разработването и осъществяването на бъдещите разходни програми.
Наличната информация показва напредък към постигане на целите при някои програми,
но често те не са съсредоточени върху резултатите. Изпълнението на някои програми
също така е засегнато от пандемията от COVID-19.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на Европейската сметна палата в нейния
„Доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС — състояние в края на 2020 година“. Пълният текст на доклада
е публикуван на www.eca.europa.eu.
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В областта на сближаването одиторите разгледаха информацията за изпълнението на
Европейския социален фонд (ЕСФ). Те установиха, че с прилагането на рамката за
изпълнение се е увеличило значително наличието на такава информация, но акцентът
продължава да бъде върху вложените финансови ресурси и крайните продукти, а не върху
резултатите. Целите, чиито стойности в много случаи са намалени през 2018 г. за повечето
показатели за изпълнение, се постигат по план. Одиторите обаче отбелязват също, че
дейностите, финансирани по ЕСФ, продължават трудно да достигат до хората, които са
откъснати от пазара на труда, като например младите хора, които не са заети с работа, учене
или обучение. Някои цели, като например целта на стратегия „Европа 2020“ за намаляване
на броя на хората в ЕС, намиращи се в риск от бедност или социално изключване, е малко
вероятно да бъдат постигнати поради пандемията от COVID-19.
Областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ също е засегната от
пандемията от COVID-19. Ограниченията за пътуване и присъствено обучение сериозно са се
отразили на програмата, избрана за одит в тази област — програма „Еразъм+“. Одиторите
заключават, че програма „Еразъм+“ се радва на голяма популярност и е от полза особено за
индивидуалните участници, но някои аспекти могат да бъдат подобрени, като например
намаляване на броя на ИТ инструментите, опростяване на наръчника за програмата и на
процедурата за кандидатстване и предприемане на мерки за осигуряване на равенство на
половете. Мобилността, финансирана по програмата, носи много допълнителни ползи, но
всички те са били засегнати от пандемията. Одиторите установиха също, че другите действия
по програма „Еразъм+“, насочени към подпомагане на иновативни практики, често са били
успешни сами по себе си, но иновативният ефект рядко се простира отвъд организациите
бенефициенти.
В областта на природните ресурси одиторите разгледаха Европейския фонд за морско дело
и рибарство (ЕФМДР). ЕФМДР подпомага целите на общата политика в областта на
рибарството (ОПОР), като например мерки за борба с неустойчивия риболов и влошаването
на морската среда. И в тази област ЕСП установи, че информацията от Комисията за
изпълнението в по-голямата си част е съсредоточена върху финансовия принос от фонда за
постигане на целите на ОПОР, а не върху резултатите. Не беше налична подробна
информация относно приноса на ЕФМДР за изпълнение на целите, свързани с околната
среда.
За да оценят постигнатите резултати в областта „Глобална Европа“, одиторите анализираха
Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПП II), който
предоставя
предприсъединителна помощ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за
членство в ЕС. Показателите, отчетени от Комисията, показват скромни резултати. Наред
с другото, одиторите установиха, че напредъкът на политическите реформи по този
инструмент е в застой — показателите, свързани с политически реформи, са се влошили
спрямо базовите си стойности, и никой от тях не се изпълнява по план. Одиторите
заключават, че подкрепата от ЕС е ефективна повече за насърчаване на фундаменталните
реформи, отколкото за осигуряване на самото им изпълнение.
В областта „Сигурност и гражданство“ одиторите анализираха резултатите на Инструмента за
финансово подпомагане за управлението на външните граници и общата визова политика на
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Фонд „Вътрешна сигурност“, който предоставя финансиране за мерки по границите на ЕС. Те
посочват, че показателят за измерване на напредъка към постигане на общата цел на
инструмента е бил определен прекалено общо, което пречи да се формулират заключения
относно цялостните резултати на Фонда. По-конкретните показатели показват напредък при
визовата инфраструктура и основните ИТ системи, използвани за граничен контрол.
Наблюдават се обаче закъснения при обученията и изграждането на капацитет за
консулствата и граничните служители, което може да се дължи отчасти на пандемията от
COVID-19.
По отношение на общата рамка за изпълнение одиторите установиха, че рамката за подобро регулиране помага за открояване на поуките и прилагането им при разработването на
бъдещи програми. Принципът „първо оцени“, който е част от рамката за по-добро
регулиране, се прилага сравнително последователно, макар и не във всички случаи. Общото
заключение на одиторите е, че извлечените изводи като цяло са ясни и се вземат предвид
при изготвянето на следващите законодателни предложения. ЕСП препоръчва на Комисията
да подобри оценките на въздействието и да определя ясно последващи действия въз основа
на общите оценки.
Докладът на Европейската сметна палата относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС,
както и обобщаващият документ „Кратък преглед на резултатите, постигнати
с бюджета за 2020 г.“, са публикувани на уебсайта на ЕСП на английски език. Преводите на
други езици ще бъдат публикувани в най-скоро време.
Контакт с медиите
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu
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