BG
Съобщение за пресата
Люксембург, 4 октомври 2018 г.

ЕС не трябва да прави обещания, които не може да
изпълни, предупреждават одиторите
ЕС не трябва да създава очаквания, които не може да реализира, предупреждава
Европейската сметна палата (ЕСП) в своя публикуван днес Годишен доклад относно
бюджета на ЕС. В Предговора към Доклада председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене
подчертава, че общият размер на бюджета на ЕС е не повече от 1 % от брутния национален
доход на целия ЕС. Поради тази причина ЕС трябва да гледа реалистично на това, което
може да постигне с поверените му средства, особено в контекста на приближаващия
следващ седемгодишен бюджетен цикъл. „Заключението е ясно“, заявява г-н Лене, „ЕС не
трябва да прави обещания, които не може да изпълни“.
В своя Годишен доклад за 2017 г. одиторите заключават, че отчетите на ЕС дават точна
и вярна представа за финансовото състояние на ЕС. За втора поредна година ЕСП
формулира становище с резерви (а не отрицателно становище) относно редовността на
операциите, свързани с отчетите. С други думи, значителна част от одитираните разходи за
2017 г. не са засегнати от съществено ниво на грешки.
Освен това според одиторите продължава да намалява нивото на нередностите
в разходите на ЕС. Изчисленият процент грешки при плащанията през 2017 г. е 2,4 %,
спрямо 3,1 % през 2016 г. и 3,8 % през 2015 г. Същевременно налице е била достатъчно
информация за предотвратяване — или разкриване и коригиране— на значителна част от
грешките, например при плащанията за развитие на селските райони. Ако тази информация
е била използвана от националните органи за коригиране на грешките, изчисленият
процент грешки щеше да бъде под прага от 2 % за още по-голям дял от бюджета на ЕС.
Продължават да съществуват проблеми, особено там където плащанията от бюджета на ЕС
към бенефициентите се извършват въз основа на техните декларации за разходи, напр.
в областта на развитието на селските райони и сближаването. Други дейности, които се
финансират чрез възстановяване на извършени разходи, са изследователски проекти,
схеми за обучение и проекти за помощ за развитие.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на Годишния доклад, приет от Европейската
сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.

Пресслужба на ЕСП

Mark Rogerson – Говорител
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors

Т: (+352) 4398 47063
Т: (+352) 4398 45410
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

BG
Използването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове все още
затруднява държавите членки, а бюджетът на ЕС продължава да бъде под значителен
натиск поради размера на плащанията, които ЕС се е ангажирал да направи през
следващите години. Според одиторите мерките за засилване на гъвкавостта на бюджета са
били от полза, но може би не са достатъчни. В резултат на комбинацията от високо ниво
поети задължения и ниско ниво извършени плащания неизпълнените бюджетни
задължения са достигнали ново рекордно ниво от 267,3 млрд. евро. Това следва да бъде
приоритет при планирането на следващата многогодишна финансова рамка.
Годишният доклад за 2017 г. се отнася главно до разходите на ЕС по текущата
многогодишна финансова рамка (2014—2020 г.), но също така и до някои предходни
години. Според г-н Лене това показва, че обикновено са необходими няколко години от
момента, в който се вземе политическо решение до момента, в който средствата
действително се отпуснат за дейности по места. Това показва също така колко важно е да се
избягват проблеми от самото начало, тъй като решенията относно начина на използване на
средствата на ЕС имат последици за много години напред.
Бележки към издателите
Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз.
Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленско
отчитане на ЕС и чрез тях се търси отговорност от лицата, натоварени с управлението на
бюджета на ЕС. Това е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите
институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите
„Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.
Бюджетните разходи на ЕС през 2017 г. възлизат на 137,4 млрд. евро, или приблизително
270 евро за всеки гражданин на ЕС. Тези суми се равняват на около 0,9 % от брутния
национален доход на ЕС и представляват около 2 % от общия размер на публичните
разходи на държавите членки на ЕС. През 2017 година областта „Природни ресурси“
съставляваше най-голямата част от нашата одитна популация (56 %), докато за разлика от
предишни години делът на разходите за областта „Сближаване“ беше твърде малък (8 %)
поради ниското ниво одобрени разходи.
Всяка година одиторите проверяват отчетите на ЕС и изразяват своето становище по два
въпроса: дали отчетите са точни и надеждни и какви доказателства съществуват за
погрешно получени или изплатени средства (одит за законосъобразност и редовност).
От 2007 г. насам одиторите изразяват положително становище относно отчетите на ЕС.
Становището им относно законосъобразността и редовността на разходите обаче от 1994 г.
до миналата година е отрицателно.
Понятието „положително становище“ означава, че данните дават вярна и точна представа
за финансовото състояние и следват правилата за финансово отчитане. „Становище
с резерви“ означава, че одиторите не могат да дадат положително становище, но
установените проблеми не са широко разпространени. „Отрицателното становище“ е
показател за широко разпространени проблеми.
За да достигнат до своето одитно становище, те тестват извадки от операции, с цел да
изготвят статистически обоснована оценка за размера на грешките в областта на приходите
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и различните разходни области. Изчисленият процент грешки се измерва спрямо 2 %-ов
праг на същественост, над който приходите или разходите се считат за нередовни.
Изчисленият от Сметната палата процент грешки не представлява оценка на нивото на
измамите, неефективността или разхищенията. Той представлява оценка за размера на
средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло
в съответствие с правилата на ЕС.
През 2017 г. одиторите са констатирали 13 случая на предполагаема измама от
приблизително 700 одитирани операции (2016 г. — 11 случая). Тези случаи са изпратени на
ОЛАФ — Службата на ЕС за борба с измамите.
През 2017 г. ние въведохме нов пилотен подход в областта на сближаването, който спомага
за по-ясното открояване на продължаващите проблеми, както на ниво Европейска комисия,
така и в държавите членки. Това спомага за още по-голямо повишаване на управленската
отговорност и подобряване на управлението на финансите на ЕС. През следващата година
ще разширим прилагането на този подход и ще включим и други разходни области.
Годишният доклад относно бюджета на ЕС, Годишният доклад относно Европейските
фондове за развитие и обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2017 г.“
са публикувани тук: http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/AR2017.aspx
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