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Съобщение за пресата
Люксембург, 18 декември 2018 г.

Необходима е по-голяма прозрачност при отпускането
на средства от ЕС на неправителствени организации,
твърдят одиторите
Отпускането на средства на ЕС за дейности на НПО (неправителствени организации)
в областта на хуманитарната помощ и помощта за развитие, опазването на околната среда,
културата и други цели, трябва да се извършва по-прозрачно, съгласно нов доклад на
Европейската сметна палата. Действащата в момента система за обозначаване на
организациите като НПО не е надеждна, предупреждават одиторите, и Европейската комисия
не разполага с достатъчно подробна информация относно начина, по който се разходват
ресурсите. Подобна липса на яснота съществува и по отношение на средствата на ЕС,
отпуснати непряко на НПО посредством органите на ООН.
Неправителствените организации помагат на Европейската комисия за изготвянето,
изпълнението и наблюдението на програмите на ЕС в много области на политика, като
хуманитарната помощ и помощта за развитие, околната среда и научните изследвания
и иновациите. За периода 2014—2017 г. Комисията е предвидила около 11,3 млрд. евро за
усвояване от НПО.
Одиторите извършиха оценка на работата на Комисията относно обозначаването на субекти
като НПО, използването от НПО на средствата на ЕС, както и дали Комисията е оповестила тази
информация по прозрачен начин. Те съсредоточиха своята проверка най-вече в областта на
външната дейност.
Заключението на ЕСП е, че Комисията не осигурява достатъчно прозрачност по отношение на
разходваните от НПО средства на ЕС. Обозначаването със статут на НПО в счетоводната система
на Комисията, което се прави въз основа на собственоръчна декларация, както и малкото на
брой проверки правят класифицирането на даден субект като НПО ненадеждно, заявяват
одиторите. Въпреки че подборът на Комисията на проекти, ръководени от НПО, като цяло е
прозрачен, различните служби на Комисията не управляват по еднакъв начин безвъзмездната
помощ, отпусната на трети страни, и процедурите за подбор на НПО от одитираните органи на
ООН невинаги са прозрачни.
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад,
приет от Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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Според одиторите, събраните данни относно усвоените от НПО средства на ЕС не са хомогенни
и Комисията не разполага с изчерпателна информация, особено по отношение на мрежите от
международни неправителствени организации и проектите при непряко управление. Нещо
повече, при непрякото управление липсата на налична информация затруднява проверките на
разходите.
„ЕС е най-големият донор на помощ в света и НПО често имат незаменима роля при
насочването на тази помощ. Но данъкоплатците имат право да знаят дали парите им
подпомагат организации с точно определен статут и дали Комисията действа отговорно,“
заяви Анеми Туртелбоом, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.
Информация за средствата на ЕС, усвоени от неправителствени организации, се публикува
в няколко системи, но оповестената конкретна информация е ограничена, заявяват одиторите,
въпреки че Комисията обикновено отчита данни за хуманитарната помощ и помощта за
развитие в съответствие с международните стандарти за прозрачност. В пет от шестте
одитирани проекта органите на ООН не са публикували изобщо, или са публикували само
частично, възложените на НПО договори, а Комисията не е проверила дали тези органи са
изпълнили изискването.
Сметната палата препоръчва на Европейската комисия:
•

да подобри надеждността на информацията относно НПО в своята счетоводна система;

•

да проверява прилагането на правилата и процедурите относно отпускането на
безвъзмездна помощ от ЕС на НПО чрез трети страни;

•

да подобри събирането на информация относно средствата, изразходвани от НПО;

•

да приеме единен подход за публикуването на информация относно средствата,
предоставени на НПО;

•

да проверява дали органите на ООН публикуват пълни и точни данни за средствата на ЕС,
отпуснати на НПО.

Бележки към редакторите
Въпреки че понятието „НПО“ се използва широко, за него няма единно определение на
международно равнище. В рамките на ЕС статутът на НПО в някои държави членки се определя
от правната форма на самата организация, а в други зависи от естеството на извършваната
дейност.
В съобщение на Европейската комисия от 1997 г. се определят пет характеристики на НПО. Те са
следните: (1) доброволчески организации с формално или институционално съществуване; (2)
не се допуска да имат печалба; (3) независими от правителствени и обществени органи; (4) не
се управляват с цел лично облагодетелстване; и (5) техните дейности трябва да допринасят,
поне частично, за общественото благо.
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от
различни отрасли и представители на гражданското общество. По-голямата част от
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препоръките, отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на
изпълнение доказва ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 35/2018 „Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз,
отпуснати на неправителствени организации — необходими са още усилия“ е публикуван на
уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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