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Предложени са опростени и по-гъвкави правила за 
кохезионните фондове за периода след 2020 година, но са 
необходими допълнителни защитни мерки, предупреждават 
одиторите на ЕС 

Новите планове за разходване на средствата от кохезионните фондове са опростени и по-гъвкави, 
според публикуваното днес Становище на Европейската сметна палата. Въпреки това одиторите 
отправят редица предложения как да се гарантира, че средствата на държавите членки постигат 
максимално въздействие и се изразходват в съответствие с правилата.  

Предложеният Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021—2027 г. обхваща 
седем фонда за инвестиции в областта на регионалното развитие и заетостта, сигурността и защитата на 
границите, и мерки за подкрепа на мигрантите в държавите членки на ЕС. Общият размер на средствата 
в тези фондове може да достигне 360 млрд. евро, близо една трета от общия бюджет на ЕС за периода 
2021—2027 г. Регламентът определя общите цели на политиката, правилата за прилагането ѝ 
и създаването на програми, както и разпределението на средствата за отделните държави членки.  

„Като цяло нашата оценка показва, че предложението на Европейската комисия е успяло да опрости 
текста, но въпросът за съотношението качество—цена не е получил по-голямо внимание 
и механизмите за отчетност отчасти са значително отслабени“, заяви Илиана Иванова, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за становището. „ЕСП отправя 58 предложения за 
обсъждане от законодателите и от Комисията, които, ако бъдат приети, ще доведат до по-
ефективна и ефикасна политика на сближаване.“ 

В становището одиторите на ЕСП приветстват непрекъснатите усилия на Европейската комисия да 
постигне опростяване, което, ако се приложи правилно, може да доведе до намаляване на 
административната тежест и да измести акцента от вложените ресурси към резултатите. При редица 
разпоредби обаче съществуват неясноти, а това би могло да доведе до различното им тълкуване, което 
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би повлияло на правната сигурност, според одиторите. Опростяването не трябва да води до по-големи 
рискове за спазването на правилата, нито да възпрепятства оптималното използване на ограничените 
средства, с които разполага ЕС, предупреждават одиторите. 

В документа се отбелязва също, че Комисията предлага пет цели на политиката на високо равнище вместо 
обвързване на средствата със стратегията за целия ЕС. За тези цели обаче не е предвидено да бъдат 
преобразувани в измерими очаквани резултати или целеви нива на равнището на ЕС. В резултат на това 
може да се окаже, че предложената реформа е дори по-слабо ориентирана към постигане на резултати от 
изпълнението, отколкото през периода 2014—2020 г., отбелязват одиторите. 

Те подчертават, че предложеният регламент прехвърля нови отговорности за управлението и контрола на 
средствата на ЕС към държавите членки. Ограничаването или дори премахването на надзора на 
Комисията върху това как държавите членки изразходват средствата на ЕС, би могло да застраши 
напредъка, постигнат през изминалите години, свързан с намаляването на нивото на нередовни 
и неефективни разходи в областта на сближаването, предупреждават одиторите. 

 

Бележки към редакторите 

На 29 май 2018 година Комисията публикува своето предложение за Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР) за седем фонда на ЕС за следващия програмен период 2021—2027 г. Тези фондове са: 
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионен фонд 
(КФ), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд 
„Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ). Отговорността за 
управлението на тези фондове е споделена между Комисията и държавите членки. 
 
Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Тези становища предоставят независима оценка от външния одитор на ЕС на законодателните 
предложения.  

Правното основание на предложението на Комисията означава, че консултирането с ЕСП е задължително. 

Съзаконодателите на ЕС — Европейският парламент и Съветът — ще приемат окончателното 
законодателство относно Регламента за общоприложимите разпоредби. Те могат да се позоват на 
настоящото Становище, за да предложат поправки в предложението на Комисията. 

На 7 ноември ЕСП ще публикува Становище относно предложената реформа на Регламента за 
общоприложимите разпоредби за периода след 2020 година. 

Становище № 6/2018 на ЕСП относно предложението на Комисията от 29 май 2018 г. за Регламент за 
общоприложимите разпоредби (РОР) е публикувано на английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu 
— други езикови версии ще бъдат добавени скоро. 
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