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Люксембург, 15 февруари 2018 г.

Одиторите призовават за по-голяма отговорност за
отчитане във финансите на ЕС
Днес Европейската сметна палата призова за по-голямо внимание към „добавената стойност
в бюджета на ЕС“, наред с по-голяма гъвкавост и прозрачност, както и по-голяма отговорност за
отчитане. Предложенията са направени в информационен документ, озаглавен „Бъдещето на
финансите на ЕС: реформиране на начина, по който функционира бюджетът на ЕС“. Този документ
представлява отговорът на одиторите на документа за размисъл на Европейската комисия относно
бъдещето на финансите на ЕС — важна стъпка при изготвяне на следващата многогодишна
финансова рамка.
Ян Грегор, член на Европейската сметна палата и докладчик за този информационен документ,
заяви: „Въпреки че не е задача на Европейската сметна палата да изразява мнение относно
размера или разпределението на разходите на ЕС или относно избора на приходи за ЕС, нашата
роля е да предоставяме съвети за подобряване на финансовото управление, прозрачността
и отговорността за отчитане на бюджетната система на ЕС.“
Основните предложения на одиторите са:
Да се даде определение на „европейска добавена стойност“
Одиторите призовават за ясно определяне на понятието „европейска добавена стойност“, което да
се използва при набелязването на възможности за „добавяне на стойност“ в бюджета на ЕС,
оценяването на ефективността на разходните програми и оценяването на рисковете, създадени от
финансовите инструменти и гаранциите за финансите на ЕС.
Понятието следва също така да даде по-изчерпателна и точна представа за разходите, ползите
и нетните салда от членството в ЕС, твърдят одиторите. Те предлагат Европейската комисия да
анализира както финансовите, така и нефинансовите ползи от членството в ЕС.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на информационния документ на
Европейската сметна палата.
Пълният текст на документа е публикуван на www.eca.europa.eu.
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Да се осигури по-голяма възможност за реакция на бюджета на ЕС
Одиторите предлагат да се осигури по-голяма способност за реакция на бюджета на ЕС при
променящи се обстоятелства чрез засилване на гъвкавостта му и въвеждане на система от резерви за
покриване на дългосрочни разходи и непредвидени събития.
Да се публикува подробен финансов план
Одиторите предлагат Комисията да публикува средносрочен и дългосрочен финансов план за
бюджета на ЕС като допълнение към предложението за следващата многогодишна финансова
рамка. Той следва да включва очакваните неприключени кредити за задължения, авансово
финансиране и условни пасиви, прогноза за плащанията, анализ на икономическия и финансовия
контекст и оценка на риска. Основните елементи на плана следва да бъдат актуализирани ежегодно.
Да се постави по-силен акцент върху постигането на резултати
Одиторите предлагат финансовото планиране на ЕС да се хармонизира със стратегическите
приоритети, да се определят основните резултати, които трябва да бъдат постигнати, да се намали
броят на разходните програми, цели и показатели и да се опрости и направи по-достъпно
отчитането.
Да се осигури повече прозрачност и отговорност за отчитане на финансите на ЕС
Одиторите призовават за цялостен демократичен надзор на всички финансови средства на ЕС. Едни
и същи принципи за прозрачност и отговорност за отчитане следва да се прилагат както по
отношение на органите, финансирани от самия бюджет на ЕС, като например Европейската комисия,
както и по отношение на тези, финансирани извън бюджета на ЕС, например Европейската
централна банка и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
Извършване на публични одити на всички органи, свързани с ЕС
Одиторите заявяват, че са в състояние да извършват одит на всички органи на ЕС, както и на
органите, създадени извън рамките на правния ред на ЕС, които осъществяват политики на ЕС.
Такива органи са Европейската агенция по отбрана, предложения Европейски валутен фонд,
Европейския механизъм за стабилност, както и операциите на ЕИБ, които не са свързани с бюджета
на ЕС.

Бележки към редакторите
През второто тримесечие на 2018 г. одиторите на ЕС планират също да представят вижданията си
относно предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка, относно
бъдещето на Общата селскостопанска политика, опростяването на политиката на сближаване
и опростяването на програмите за изследвания и иновации. Освен това те планират да изготвят
становища относно законодателните предложения за новото решение за собствените ресурси
и относно законодателството за секторните разходни програми, в отговор на отправено искане.
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