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Съобщение за пресата 
Люксембург, 10 ноември 2020 г. 

Отчетите на ЕС за 2019 г. – 
положително одитно 
становище, но твърде много 
грешки при разходите 
В публикувания днес Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 

2019 година одиторите дават положително становище за отчетите на ЕС, тъй като според 
тях те дават вярна и точна представа на финансовото състояние на ЕС. Същевременно те 
заключават, че плащанията са засегнати от твърде много грешки, главно в категорията, 
класифицирана като „високорискови разходи“. На фона на тези факти и въпреки 
подобренията в някои разходни области одиторите изразяват отрицателно становище 
относно разходите. Те също така се възползват от възможността да подчертаят 
необходимостта от стабилно и ефикасно управление на финансовия пакет, договорен 
в отговор на кризата с коронавируса, с който почти се удвояват разходите на ЕС през 
следващите няколко години. 

Общото равнище на нередностите в разходите на ЕС остава относително стабилно — 2,7 % 
през 2019 г. в сравнение с 2,6 % през 2018 г. Съществуват и положителни елементи 
в разходите на ЕС, като например развитието в областта на природните ресурси 
и устойчивите резултати в администрацията. Въпреки това, поради начина на съставяне 
и развитие на бюджета на ЕС във времето, високорисковите разходи през 2019 г. 
представляват повече от половината от одитираните разходи (53 %), т.е. увеличение 
спрямо 2018 г. Това се отнася главно за плащанията, подлежащи на възстановяване, 
например в областта на сближаването и развитието на селските райони, където разходите 
на ЕС се управляват от държавите членки. Високорисковите разходи често са предмет на 
сложни правила и критерии за допустимост. В тази категория продължава да има 
съществени грешки на равнище от 4,9 % (2018 г. — 4,5 %). Заключавайки, че нивото на 
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грешки е широко разпространено, одиторите дават отрицателно становище относно 
разходите на ЕС. 

Одиторите се възползват от възможността да очертаят някои прогнози. През юли 2020 г. 
Европейският съвет постигна политическо споразумение, съчетаващо бюджет на ЕС за 
периода 2021—2027 г. с временен инструмент за възстановяване „Next Generation EU“ за 
справяне с икономическите и социалните последици от кризата с COVID-19. В резултат на 
това през следващите няколко години разходите на ЕС ще бъдат значително по-високи. 
„Нашето отрицателно становище относно разходите на ЕС за 2019 г. е напомняне, че 
се нуждаем от ясни и прости правила за всички финанси на ЕС, както и от ефективни 
проверки за това как се изразходват средствата и дали планираните резултати са 
постигнати“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП. „Това е особено важно 
с оглед на планирания фонд за възстановяване за борба с последиците от пандемията 
от COVID-19. В тези времена на криза Европейската комисия и държавите членки носят 
огромна отговорност за доброто и ефикасно управление на финансите на ЕС.“ 
Междувременно усвояването от страна на държавите членки на европейските структурни 
и инвестиционни (ЕСИ) фондове продължава да е по-бавно от планираното. До края на 
2019 г., предпоследната година от текущия седемгодишен бюджет, само 40 % (184 млрд. 
евро) от договореното финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г. са били изплатени, 
а някои държави членки са използвали по-малко от една трета от предвидените средства. 
Това е довело до увеличаване на неизпълнените поети задължения до 298 млрд. евро 
в края на 2019 г., което се равнява на почти два годишни бюджета. Ситуацията породи 
допълнителни предизвикателства и рискове поради необходимостта Европейската 
комисия и държавите членки да осигурят допълнително време за усвояване през новия 
бюджетен период. 

 
Обща информация 

През 2019 г. разходите на ЕС достигат 159,1 млрд. евро, което съответства на 2,1 % от 
публичните разходи на държавите членки, и на 1 % от брутния национален доход на ЕС. 
Най-голям дял одитирани средства има във функция „Природни ресурси“ (47 %), следвани 
от разходите по функции „Сближаване“ и „Конкурентоспособност“ — съответно 23 % 
и 13 %. Около две трети от бюджета се изразходват в рамките на „споделено управление“, 
при което държавите членки са тези, които разпределят средствата, подбират проекти 
и управляват разходите на ЕС. 
Всяка година одиторите извършват одит на приходите и разходите на ЕС и проверяват 
надеждността на годишните отчети и съответствието на приходните и разходните 
операции с приложимите правила и разпоредби на ниво ЕС и на ниво държави членки. 
Отчетите на ЕС се изготвят чрез прилагане на счетоводни правила въз основа на 
международните счетоводни стандарти за публичния сектор и представят финансовото 
състояние и финансовите резултати на Съюза в края на предходната финансова година. 
Финансовото състояние на ЕС включва активите и пасивите на консолидираните му субекти 
в края на годината, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.  
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.  
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За да достигнат до своето одитно становище, одиторите тестват извадки от операции, с цел 
да изготвят статистически обоснована оценка за размера на грешките в областта на 
приходите и отделните разходни области. Изчисленият процент грешки се измерва спрямо 
2 %-ов праг, над който се счита, че нередовните приходи или разходи са в съществен обем. 
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.  

Европейската сметна палата е независимият външен одитор на Европейския съюз. Нейните 
одитни доклади и становища са основен елемент от веригата на управленска отговорност 
на ЕС. Те се използват за търсене на отговорност от органите, натоварени с изпълнението 
на политиките и програмите на ЕС: Комисията, други институции и органи на ЕС, както 
и администрации в държавите членки. Сметната палата предупреждава за наличие на 
рискове, предоставя становище за достоверност, отчита добрите практики и слабите 
резултати и предлага насоки за създателите на политики и законодателите относно 
начините за подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС. 

Годишният доклад относно бюджета на ЕС, Годишният доклад относно Европейските 
фондове за развитие и обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2019 г.“ 
са публикувани на уебсайта eca.europa.eu: 
На 13 ноември ЕСП ще публикува за първи път доклад за резултатите от цялостното 
изпълнение на бюджета на ЕС.  
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