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Предприети от ЕСП мерки във връзка с пандемията от COVID-19 

Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи да работи ефективно 
в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя навременно одитни доклади, становища и прегледи по време на 
пандемията от COVID-19, доколкото това е възможно в тези трудни времена. Същевременно ЕСП изразява своята 
благодарност към всички, които работят за спасяването на животи и се борят с пандемията в Люксембург, 
Европейския съюз и по целия свят. ЕСП също така продължава да се ангажира да следва политиката на 
правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве. Ние се стремим да ограничим негативното 
въздействие на кризата върху нашите служители и предприехме предпазни мерки, за да сведем до възможния 
минимум риска за тях и техните семейства. 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 15 април 2020 г. 

Необходим е баланс между по-голямата гъвкавост 
и задължението за отчетност при използването на 
структурните фондове на ЕС с цел смекчаване на 
последиците от пандемията от COVID, според Сметната 
палата. 

Европейската комисия предлага временно облекчаване на правилата за разходване на 
средствата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), 
за да се помогне на държавите членки да намалят въздействието от разпространението на 
короновирусната пандемия. Въпреки че подкрепата на ЕС трябва да бъде предоставена на 
държавите членки възможно най-скоро, облекчаването на съществуващите процедури води 
до рискове, твърди се в ново становище на ЕСП.  

Предложението на Комисията е част от отговора на ЕС на кризата, свързана с COVID-19. По-
специално, като изключителна мярка, се предлагат нови правила за по-бързото прехвърляне 
на средства по линия на ЕСИ фондовете към държавите членки и им се предоставя повече 
гъвкавост за насочване на подкрепата на ЕС там, където тя е най-необходима. Така например 
това ще позволи на държавите членки да искат 100 % финансиране от ЕС, без да трябва да 
осигуряват собствено съфинансиране или да заделят определен размер средства за области от 
ключово значение, като например научните изследвания или климата. Освен това те биха 
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могли по-лесно да прехвърлят финансиране между своите програми и региони, както и сами 
да решават къде да го насочат. 

„Настоящата ситуация изисква спешното мобилизиране на всички налични финансови 
средства за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 върху здравето, бизнеса 
и гражданите“, заяви Илиана Иванова, членът на ЕСП, отговарящ за становището. 
„Предложените мерки на Комисията в краткосрочен план са необходими за подкрепа на 
държавите членки за смекчаване на въздействието на кризата, но следва да се намери 
правилният баланс и това предложение не следва да води до съществени компромиси по 
отношение на отчетността“. 

Одиторите отбелязват, че предложението не прецизира допълнително какъв е планираният 
характер на операциите за засилване на капацитета в отговор на кризата. Те също така 
подчертават, че надеждна информация относно разходите по ЕСИ фондовете в отговор на 
коронавирусната пандемия няма да бъде лесно достъпна за Комисията и законодателите, 
което би могло потенциално да се отрази върху задължението за отчетност пред гражданите 
на ЕС относно разходването на средствата. 

Комисията ще трябва да следи внимателно развитието на ситуацията, за да гарантира, че 
временните и извънредните мерки са в сила само докато извънредната ситуация го налага, 
казват одиторите. Въпреки че някои мерки ще бъдат на разположение за определен период, 
други биха могли да продължат до края на 2023 г., когато приключва текущият програмен 
период. Това ще позволи на държавите членки да финансират своите операции в отговор на 
кризата с COVID-19, както и вече предприетите в тази връзка мерки. 

Понастоящем предложението на Комисията се обсъжда от двата законодателни 
органа — Европейския парламент и Съвета. Очаква се то да бъде изготвено в окончателния си 
вид през идните седмици. 

Бележка към редакторите: 

Становище № 3/2020 на ЕСП във връзка с изменението на Регламента на ЕС относно 
използването на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на пандемията 
от COVID-19 беше поискано от Европейския парламент и Съвета в съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС. Становището е публикувано на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu 
(eca.europa.eu) на английски език; преводи на други езици ще бъдат добавени скоро. Преди 
това одиторите излязоха със становище относно предложения Регламент за общоприложимите 
разпоредби за периода 2021—2027 г. (РОР) през 2018 г., а скоро предстои публикуването на 
друго становище по предложението за изменение на РОР за периода 2021—2027 г. 
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