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Съобщение за пресата 
Люксембург, 21 октомври 2021 г. 

Според одиторите на ЕС финансирането, 
основано на резултати от изпълнението, все още 
не е реалност в политиката на сближаване 
ЕС прилага политики за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване на 
държавите членки. Той е въвел три специализирани инструмента в периода 2014—2020 г. 
с оглед да стимулира постигането на резултати. Според Европейската сметна палата (ЕСП), 
която днес публикува специален доклад относно основаното на резултати финансиране 
в политиката на сближаване на ЕС, необходими са още много действия, за да се гарантира, че 
финансирането се насочва към мерки и проекти, които постигат най-добри резултати. 
 
ЕС преследва целите на политиката на сближаване чрез съфинансиране на инвестиции 
в държавите членки. Резултатите от тези инвестиции са от ключово значение за постигането 
на целите на ЕС. В областта на политиката на сближаване засиленото използване на 
финансиране, основано на резултатите, би могло да спомогне за това ЕС да насочва средства 
към най-ефективните програми и мерки и да постига най-добри резултати.  

Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2014—2020 г. въвежда три 
инструмента, с които на държавите членки се предоставят финансови стимули за постигане 
на резултати и оптимизиране на използваното финансиране. В него се посочва, че трябва да 
бъдат въведени условия, за да се гарантира, че ЕСИ фондовете се използват ефективно 
и ефикасно („предварителни условия“). Той създава резерв за изпълнение в размер на 
20 млрд. евро (6 % от разходите за сближаване), който да се разпределя за последните две 
години от периода към програми, успешно изпълняващи приоритетите си през 2019 г. 
Регламентът също така въвежда модели за финансиране, основано на резултатите от 
изпълнението, които до известна степен правят финансовата подкрепа от ЕС зависима от 
постигането на предварително определени крайни продукти и резултати или от 
изпълнението на определени условия.  

ЕСП извърши одит с оглед да оцени как Комисията и държавите членки са използвали тези 
нови инструменти за финансиране, основано на резултатите, през периода 2014—2020 г.  
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„Открихме, че въвеждането на рамката за изпълнение през периода 2014—2020 г. е 
допринесло за промяна в културата на финансово управление на политиката на 
сближаване“, заяви Ладислав Балко, член на ЕСП, отговарящ за доклада. „Но Сметната 
палата установи също така, че все още липсва ясна връзка между финансирането 
и изпълнението на програмите в областта на сближаването. Въпреки че трите нови 
инструмента, въведени в Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 
2014—2020 г., са довели до нови подходи в администрирането, те не са променили 
съществено начина, по който финансирането от ЕС се разпределя и отпуска.“ 

Одиторите отправят редица препоръки към Комисията за бъдещи подобрения. Те препоръчват 
през програмния период 2021—2027 г. да се използва пълният потенциал на „отключващите“ 
условия (които заменят „предварителните“ условия и са подобни на тях). Също така те приканват 
Комисията да подготви на ранен етап основата за ефективен междинен преглед за периода 
2021—2027 г. ЕСП предлага и прецизиране на две неща: правилата на модела за финансиране, 
което не се основава на разходи, и подхода за предоставяне на увереност относно 
финансирането от ЕС чрез този модел. 
 
Обща информация 
 
Засилването на фокуса към резултатите в политиката на сближаване е обща цел на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията. Финансовите ресурси, отпуснати за изпълнението на 
политиката на сближаване, възлизат на около една трета от бюджета на ЕС (357 млрд. евро за 
финансовия период 2014—2020 г. и 373 млрд. за периода 2021—2027 г.). Разходите се основават 
на система на споделена отговорност между Европейската комисия и националните органи.  
 
Специален доклад № 24/2021 „Финансиране, основано на резултатите, в политиката на 
сближаване — достойна амбиция, но остават пречки в периода 2014—2020 г.“ е публикуван 
на уебсайта на ЕСП на английски език. Скоро ще бъдат добавени и останалите езикови версии. 
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