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Одиторите на ЕС очертават основните области на 
политиката за сближаване, които могат да бъдат 
опростени след 2020 г. 
Опростяването на правилата за разходите в областта на сближаването е основно 
предизвикателство, на което трябва да се намери отговор за периода след 2020 г. В своя 
нов Информационно-аналитичен документ Европейската сметна палата определя 
няколко принципа, които да бъдат следвани, и основните области, върху които следва да 
съсредоточат вниманието си Европейската комисия, Европейският парламент 
и държавите членки при вземането на решения, свързани с новите правила.  

„В последните години изпълнението на политиката на сближаване твърде много се 
усложни, въпреки усилията на Европейската комисия“, заяви Ладислав Балко, членът на 
Европейската сметна палата, докладчик за Информационно-аналитичния документ. 
„Налице е консенсус относно необходимостта от допълнително опростяване след 
2020 г., но трябва да е ясно и какви са целите на това опростяване и как то да бъде 
постигнато“. 

Одиторите предлагат водещите принципи за опростяването на политиката след 2020 г. да 
послужат като основа за изготвянето на добре формулирана стратегия със структуриран 
и основан на фактите подход. За да се постигне ефективно опростяване, Комисията, 
Европейският парламент, Съветът и държавите членки трябва да покажат силна 
ангажираност, като вземат предвид, че опростяването не е цел само по себе си и не следва 
да застрашава вече постигнатите подобрения във вътрешния контрол.  

Одиторите определят пет основни области, които изискват особено внимание от страна на 
Комисията, Европейския парламент, Съвета и държавите членки. 

• Прости, ясни и стабилни правила, както и хармонизиране на правилата между 
различните фондове и програми.  
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• Управленската структура на оперативните програми. Прилаганите понастоящем 
механизми обхващат над 390 програми и около 1 400 органа, натоварени с управлението 
и контрола. Това създава ненужна сложност и затруднява ефикасното изпълнение на 
политиката.  

• „Свръхрегулиране“ (допълнително усложняване на ниво държави членки) 
и административна неефективност при подбора на проекти и мониторинга на програмите. 
Съществува значителен потенциал за икономии чрез по-добро използване на 
съвременните технологии. 

• Използване на опростени варианти за разходите и други мерки, основаващи се на 
спазване на определени условия. Комисията и държавите членки следва да осигурят по-
голяма насоченост към постигането на резултати, когато плащанията се извършват въз 
основа на изпълнение на определени условия.  

• Ефикасност и ефективност на контрола. Комисията следва да определи ясни 
механизми за обхвата и честотата на проверките на всички нива. Държавите членки следва 
да решат въпроси като например необходимостта от представяне на една и съща 
документация няколко пъти.  

Бележки към редакторите 

Информационно-аналитичният документ не е одитен доклад, а преглед, основан на 
широкодостъпна информация и на дейността на одиторите в дадената област на политика. 

Политиката на сближаване има за цел да намали разликите в нивата на развитие на 
различните държави членки и региони. Общият размер на бюджетите на Кохезионния 
фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд за периода 
2014—2020 г. е 350 млрд. евро. 

Очаква се Комисията да представи своите законодателни предложения за политиката на 
сближаване утре. 

Информационно-аналитичният документ на ЕСП „Опростяване на изпълнението на 
политиката на сближаване след 2020 г.“ вече е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на английски език. Други езикови версии ще бъдат своевременно 
публикувани. 
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