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ВЪВЕДЕНИЕ 

Информационен документ на Сметната палата 

1. Настоящият информационен документ е изготвен в отговор на съобщението на 

Комисията относно междинния преглед/междинното преразглеждане на 

многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и на предложенията 

за изменение на регламента за МФР, на Междуинституционалното споразумение и на 

решението относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства1. 

Сметната палата ще представи допълнително отговор на другите законодателни 

предложения в пакета относно междинния преглед2

2. Сметната палата насочи вниманието си върху бюджетните аспекти на 

функционирането на МФР, включени в междинния преглед/междинното 

преразглеждане, и приканва политическите, законодателните и бюджетните органи на 

ЕС да се възползват от възможността през настоящия законодателен период да 

поставят началото на дългосрочна реформа на бюджета на ЕС. Констатациите на 

Сметната палата следват основните раздели в съобщението, и по-специално разделите 

относно степента на изпълнение на МФР за периода 2014—2020 г., предложенията 

в пакета относно междинния преглед и въпросите, които да бъдат разгледани 

в рамките на предложението за следващата МФР. 

. 

Възможност за реформа на бюджета на ЕС 

3. Междинният преглед/междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—

2020 г. представлява възможност да се потърсят начини за подобряване на 

финансовото управление и задължението за отчетност и за преминаване към 

                                                      

1 COM(2016) 603 окончателен, COM(2016) 606 окончателен и COM(2016) 607 окончателен. 

2 Понастоящем Сметната палата изготвя становища по предложението за изменение на 
финансовия регламент (966/2012) и предложението за изменение на регламента за ЕФСИ 
(2015/1017). 
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бюджетна система на ЕС, която да способства за възстановяване на доверието на 

гражданите. 

4. Въз основа на натрупания одитен опит и както вече е посочвала в годишните 

и специалните си доклади, Сметната палата смята, че е време да се разработи нов 

подход по отношение на разходите и инвестициите на ЕС. Реформата следва да има за 

цел да подобри капацитета на бюджетната система на ЕС, така че: 

- средствата на ЕС да се насочват бързо и гъвкаво към областите, в които могат да 

генерират най-голяма стойност за ЕС и неговите граждани; 

- да се постигне ефективно предоставяне на средства и постигане на резултати при 

разумен риск; и 

- да се илюстрира как ЕС финансира политиките и постига резултати. 

5. Реализирането на тези цели при сегашната рамка за МФР не е проста задача. 

Възможностите на Комисията да предложи промяна на приоритетите за разходите на 

ЕС и изменение на финансовите правила на този етап са силно ограничени от: 

- действащата МФР, която отразява приоритетите за финансиране на Съюза към 

момента на приемането ѝ; 

- регламента за МФР, ограничаващ корекциите, които могат да бъдат внасяни 

в средата на периода3

- 7-годишните разходни програми за периода 2014—2020 г., които след значително 

забавяне станаха оперативни съвсем наскоро; както и 

; 

- факта, че бюджетът на ЕС функционира близо до разходните тавани. 

                                                      

3 Член 2 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова 
рамка за годините 2014—2020. 
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6. В този контекст Комисията представя предложения за насочване на повече 

средства към текущите приоритети, за осигуряване на по-голяма гъвкавост при 

управлението на бюджета и за опростяване на някои аспекти на финансовите правила. 

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА КОМИСИЯТА НА МФР ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г. 

Степен на изпълнение на настоящата МФР и нови предизвикателства 

Необходими са повече данни за дебат относно реформата 

7. Информацията, която Комисията представя относно „степента на изпълнение“ на 

настоящата МФР, се фокусира главно върху вероятното използване на таваните за 

бюджетни кредити за поемане на задължения и плащания и маржовете до края на 

2020 г. Комисията не представя достатъчно информация относно: 

- икономическата ситуация, засягаща разходването на средства от бюджета на ЕС от 

държавите членки4

а) да не се усвояват изцяло от държавите членки

, включително рисковете средствата на ЕС: 

5

б) да изместват други инвестиции и източници на финансиране; 

; 

в) евентуално да не бъдат изплащани, ако дадена държава членка не изпълни 

препоръчаните структурни реформи („обвързаност с условия“); 

- съпоставка между прогнозираните разходи по настоящата МФР и действителните 

разходи в предишната МФР, за да се очертаят повтарящите се закъснения; 

- неусвоените средства, налични по финансовите инструменти6

                                                      

4 Член 2 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова 
рамка за годините 2014—2020. 

; 

5 Точка 2.6 и фигура 2.6 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за 
финансовата 2015 година. 
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- наличностите от авансово финансиране, задължения, които все още не са 

приключени чрез плащане, и други пасиви и условни пасиви7

- прогноза за паричните потоци за период от седем до десет години, включваща 

бюджетни тавани, нужди от плащания, ограничения на капацитета и потенциални 

отменени бюджетни кредити

; 

8

- цялостното финансово въздействие върху бюджета на ЕС на предложенията 

в пакета за междинния преглед, включително увеличението на кредитите за 

поемане на задължения и плащанията спрямо настоящото положение, както 

и общата стойност на предполагаемите резерви и гаранции; и 

, за да се очертае ситуацията след 2020 г.; 

- как предложенията ще се отразят на областите от бюджета на ЕС с трайно високи 

нива на грешки9

8. Сметната палата отбелязва също, че за някои държави членки средствата от 

бюджета на ЕС представляват значителен дял от общите разходи и инвестиции на 

сектор „Държавно управление“

. 

10

9. Тази информация можеше да бъде представена на този етап, за да се илюстрират 

предизвикателствата пред бюджетното управление и да се способства насочването 

на междуинституционалния диалог към възможни дългосрочни решения. 

. 

                                                                                                                                                                      
6 Специален доклад № 19/2016 и точка 2.31 от Годишния доклад относно изпълнението на 

бюджета за финансовата 2015 година. 

7 Точки 2.5—2.9 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2015 година. 

8 Точки 2.10 и 2.47 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2015 година. 

9 Точка 1.66 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2014 година. 

10 Вж. фигура 1.1 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2015 година. 
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Повтаряне на минали рискове 

10. В резултат на значителното забавяне в началото на МФР за периода 2014—2020 г., 

до момента повечето оперативни разходи в настоящата МФР се отнасят до задължения 

от предходния период. Забавено стартиране на плащанията имаше и в началото на 

предходните периоди. 

11. През 2015 г. — последната година, за която са налични одитирани данни, повече 

от три четвърти от оперативните разходи са извършени по схеми, действащи при 

правилата на предишната МФР11

12. Въпреки че натрупаното изоставане в плащанията от предходния период вече е 

отстранено, вероятно е натискът върху плащанията да се възобнови през следващите 

години, ако се използват напълно таваните в МФР за бюджетни кредити за поемане на 

задължения до края на периода. Това до голяма степен се дължи на несъответствието 

между бюджетните кредити за поемане на задължения и за плащания, заложени 

първоначално в МФР. 

. 

13. В този контекст предложението на Комисията мобилизирането на маржа за 

непредвидени обстоятелства през 2014 г. да се компенсира по-скоро през 2017 г., а не 

в периода 2018—2020 г., ще помогне да се осигури осъществяване на плащанията през 

тези години12. Въпреки това изглежда, че следващата МФР също ще стартира с голям 

брой неизплатени поети задължения от настоящата МФР, тъй като по-малко от 60 % от 

наличните европейски структурни и инвестиционни фондове по настоящата МФР ще 

бъдат изплатени до 2020 г.13

                                                      

11 Точка 2.3 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2015 година. 

 Това означава, че междинната точка за разходите в най-

12 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени 
обстоятелства, COM(2016) 607 окончателен. 

13 Прогноза на Комисията в SWD (2016) 299 окончателен — приложение 6. 
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голямата област на бюджета няма да бъде достигната до последната година на 

периода. 

14. Поради тази причина е вероятно забавянето при стартирането на програмите 

и натискът върху бюджета за плащанията при настоящата МФР да породят два основни 

риска, ако трябва да се спази графикът за приемането на следващата МФР и свързаните 

разходни програми: 

през следващите години ще се стигне до друго натрупване на задължения и изоставане 

в плащанията, тъй като някои държави членки ще бъдат затруднени до усвоят 

наличните средства до 2020 г. или дори до 2023 г., когато изтича периодът на 

допустимост за разходните програми за периода 2014—2020 г. Това поражда риск 

от финансиране на икономически неизгодни проекти, за да се избегне загубата на 

финансиране14

възможностите за извличане на изводи от основани на факти оценки за 

разработването, функционирането и резултатите от разходните програми на ЕС по 

МФР за периода 2014—2020 г. ще бъдат доста ограничени, преди Комисията да 

представи предложението си за МФР за периода след 2020 г., което трябва да бъде 

направено до края на 2017 г. Освен това много от последващите оценки ще бъдат 

извършени преди програмите по МФР 2007—2013 да са приключили. 

; 

Необходимо е да се направи цялостен преглед на разходите на ЕС преди 

определянето на нов дългосрочен бюджет 

15. Бюджетът на ЕС следва да предлага ясни и видими ползи за ЕС и гражданите му, 

които не биха могли да бъдат постигнати чрез разходването на средства единствено на 

национално, регионално и местно ниво. 

                                                      

14 Точка 38 от обзорния преглед „Оптимално използване на средствата на ЕС: обзорен 
преглед на рисковете пред финансовото управление на бюджета на ЕС“. 
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16. В годишните и специалните доклади на Сметната палата са очертани случаи, 

в които е можело да се направи по-стратегическо планиране на разходите на ЕС 

и съответно да се постигнат по-добри резултати и по-висока добавена стойност за ЕС 

като цяло. Например в последните доклади на Сметната палата, наред с другото, се 

подчертава как: 

- инвестициите в инфраструктура в селските райони от бюджета на ЕС са постигнали 

само ограничена икономическа ефективност и в някои случаи по-скоро са 

заменили, вместо да допълнят националното и регионалното финансиране15

- една трета от разходите на ЕС за проверените морски съоръжения са били 

неефективни или неустойчиви, тъй като са дублирани съществуващи съоръжения 

в близост

; 

16

- финансирането на железопътни проекти от ЕС в периода 2007—2013 г. не е успяло 

да постигне целта за прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния 

транспорт

; 

17

- функционирането на Европейския институт за иновации и технологии е 

възпрепятствано от сложна рамка и управленски проблеми

; 

18

- финансовите инструменти по ЕФРР и ЕСФ в периода 2007—2013 г. на практика са 

били силно затруднени при контролирането на разходите/таксите, отпускането на 

наличните средства, привличането на частен капитал и повторното използване на 

финансова помощ

; и 

19

                                                      

15 Специален доклад № 25/2015. 

. 

16 Специален доклад № 23/2016. 

17 Специален доклад № 8/2016. 

18 Специален доклад № 4/2016. 

19 Специален доклад № 19/2016. 
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17. Освен това високите резултати и добавената стойност, постигани в миналото, не са 

гаранция за високи резултати и добавена стойност в бъдеще. Следователно е 

изключително важно всички основни разходни програми и схеми не само да бъдат 

подлагани на периодично наблюдение и оценка в съответствие с изискванията, но 

освен това да се съпоставят техните резултати и добавена стойност. 

18. Сметната палата счита, че преди ЕС да приеме друг дългосрочен бюджет и нов 

набор от разходни програми, следва да се направи цялостен преглед на разходите на 

ЕС. Извършването на цялостен преглед на разходите ще предостави възможност, наред 

с останалото, да се внесат подобрения по отношение на: 

- резултатите и добавената стойност от бюджета на ЕС както на равнище 

политически приоритети (т.е. на равнище функции в МФР), така и на програмно 

равнище; 

- процеса, чрез който политическите цели на Съюза се преобразуват в оперативни 

цели на неговите основни разходни програми и схеми; и 

- наблюдението, оценката и докладването на резултатите и добавената стойност на 

всяко равнище. 

Извършеният от Комисията междинен преглед на МФР не представлява този крайно 

необходим цялостен преглед на разходите на ЕС, т.е. на резултатите и добавената 

стойност на различните области от бюджета на ЕС и разходните програми. Подобен 

преглед следва да бъде извършен преди да се договори нов дългосрочен финансов 

план, за да се извлече полза от направените изводи от текущия период и наличните 

средства на ЕС да носят по-висока икономическа изгода в бъдеще. 

Коментари по основните предложения в междинния преглед на Комисията 

19. Този раздел следва структурата на раздел 3 от съобщението на Комисията. 
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Допълнително фокусиране върху приоритетите и новите предизвикателства? 

20. Предложенията на Комисията за „допълнително фокусиране върху приоритетите 

и новите предизвикателства“ се изразяват в разпределянето на допълнителни средства 

за определени функции и програми, без да се увеличава общият размер на средствата 

в МФР, както е посочено във финансовото приложение към съобщението. 

21. Общият пакет от приблизително 12,8 млрд. евро до 2020 г. включва: 

- 1,8 млрд. евро в бюджета за 2017 г. за областта на миграцията; 

- 4,6 млрд. евро за областта на сближаване, които са резултат от автоматични 

корекции, отразяващи инфлацията и промени в БНД на държавите членки 

(функция 1б); 

- 6,3 млрд. евро за растеж и работни места, сигурност, миграция и бежанци 

(функции 1а, 1б, 3 и 4); и 

- няма предложения за промяна на средствата за селското стопанство (функция 2) 

или администрацията (функция 5). 

22. Допълнителните 6,3 млрд. евро представляват приблизително 1 % от общите 

бюджетни кредити за задължения до края на периода. Това не променя съществено 

общия дял на ресурсите, разпределени за всяка функция, въпреки че ресурсите за 

сигурност и гражданство (функция 3) ще се увеличат с 23 %. 

23. Допълнителните инвестиции зависят от това Европейският парламент и Съветът да 

постигнат съгласие финансирането от „специални инструменти“ да не се отчита под 

таваните за задълженията и плащанията за периода 2014—2020 г. По правило 

приоритетите и новите предизвикателства следва да се финансират от бюджета на ЕС, 

а не от „специални инструменти“ извън него. „Специалните инструменти“ 

представляват резерви, които да бъдат използвани за справяне с непредвидени 

обстоятелства. 
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24. От сумата от 6,3 млрд. евро 2,4 млрд. са предвидени за инициативата за младежка 

заетост и няколко програми за конкурентоспособност, управлявани пряко или непряко 

от Комисията. Сметната палата отбелязва, че допълнителното инвестиране в тези 

програми се предлага, преди да е направена оценка на разходите за текущия период. 

В началото на 2017 г. Сметната палата ще публикува резултатите от одита относно 

прилагането на гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост 

в държавите членки. 

25. Част от тези 6,3 млрд. евро включват и предоставянето на по-големи гаранции на 

инвестиционни фондове извън бюджета. 150 млн. евро ще бъдат добавени към 

гаранционния фонд на ЕФСИ, за да се подпомогне предложеното увеличаване на 

капацитета му за отпускане на заеми, а 250 млн. евро ще бъдат използвани за 

създаването на подобен гаранционен фонд за новия Европейски фонд за устойчиво 

развитие (ЕФУР). Сметната палата отбелязва, че ЕФУР ще има по-широк кръг партньори 

от ЕФСИ и следователно различен рисков профил. За да се минимизират наличностите, 

които да бъдат държани за покриване на исканията по гаранции, предоставени от 

бюджета на ЕС, Комисията предлага „общ обезпечителен фонд“. Той ще обхваща 

гаранционните фондове за ЕФСИ, ЕФУР и външната дейност. 

26. Комисията предлага също да се създадат нови вътрешни доверителни фондове, 

които да способстват привличането на допълнителни средства от държавите членки 

и от други източници за справяне с въпросите на миграцията и бежанците в рамките на 

ЕС. 

Сметната палата смята, че тези предложения няма да променят значително дела на 

ресурсите за всяка функция от МФР до 2020 г. Фактът, че предложените нови разходи 

за настоящите приоритети не се основават на преразпределение на ресурсите, служи 

да се илюстрират настоящите бюджетни, програмни и политически ограничения (вж. 

точка 7 по-горе) по отношение на бюджета на ЕС, а оттам и аргументите в полза на 

реформата. Освен това, поради все по-честото прибягване до финансови инструменти, 

доверителни фондове и инвестиционни фондове, гарантирани от бюджета, става 
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наложително да се засили управлението на риска и докладването за увеличаващите се 

условни пасиви на ЕС. 

Подобряване на гъвкавостта и бързината за мобилизиране и предоставяне на 

средства? 

27. Комисията предлага набор от мерки, които да улеснят намирането на 

допълнителни средства за новите предизвикателства в рамките на съществуващите 

тавани по настоящата МФР. Те включват: 

- мерки за осигуряване на по-голяма гъвкавост в годишния бюджет по отношение на 

задълженията и плащанията чрез максимално използване на маржовете 

и пренасянето на бюджетни кредити; и 

- допълнително повишаване на капацитета на резервите в бюджета и в 

„специалните инструменти“, включително създаване на нов резерв на 

Европейския съюз за кризи (резерв за кризи). 

28. Целта на предложенията относно маржовете и пренасянето на бюджетни кредити 

е да се гарантира максималното използване на бюджетните креди за поети 

задължения и плащания в рамките на таваните за периода. С други думи, разликата 

между таваните на МФР и годишните бюджети на практика ще изчезне, тъй като 

таваните за дадена година ще могат да бъдат надвишавани, доколкото не се 

надвишават общите тавани за целия период. 

29. Що се отнася до резервите в бюджета, Комисията предлага да се създаде „резерв 

за гъвкавост“ от 10 % от средствата в три инструмента за външна дейност20

                                                      

20 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II), Европейски инструмент за съседство 
и Инструмент за сътрудничество за развитие. 

. Освен това 

Комисията предлага да се разширят два „специални инструмента“ — инструментът за 

гъвкавост и резервът за спешна помощ — и да се създаде резерв за кризи. 
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30. Резервът за кризи има за цел да позволи на ЕС да реагира бързо при кризи, както 

и при събития с тежки хуманитарни последици или последици по отношение на 

сигурността. Той ще бъде финансиран от отменените бюджетни кредити от година n-2. 

Комисията прогнозира, че такива отменени бюджетни кредити ще осигурят 

приблизително 3 до 4 млрд. годишно. Тъй като неусвоените резерви ще могат да се 

пренасят за една година, капацитетът на фонда ще представлява равностойността на 

отменените бюджетни кредити за максимум две години. 

Сметната палата смята, че тези предложения ще повишат бюджетната гъвкавост 

и резервите. Има риск обаче те да доведат до допълнително усложняване на 

системата, да подкопаят принципите на ежегодност, специфичност и прозрачност на 

бюджета на ЕС и да затруднят още повече задачата за контролиране на бюджетното 

управление на ЕС. Освен това следва да бъде пояснено какви ще бъдат възможните 

допълнителни разходи в резултат на предложенията и какъв ще бъде общият 

капацитет на всички резерви и маржове. 

Опростени правила и ориентиране в по-голяма степен към резултатите? 

31. Комисията предлага значителна преработка на общите финансови правила за 

изпълнение на бюджета на ЕС, съпътствана от съответните промени в секторните 

финансови правила. Както беше посочено във въведението, Сметната палата ще 

представи отделно становище по конкретните елементи на тези промени. Въпреки 

това на този етап Сметната палата би желала да изложи някои съображения по 

предложенията. 

32. Комисията по същество актуализира и разширява „набора“ от инструменти, които 

могат да се използват при разходните програми, и насърчава комбинираното 

използване на тези инструменти. Ще има някои възможности новите разпоредби да 

бъдат приложени към разходните програми за периода 2014—2020 г., 

което ще ги направи по-ориентирани към резултатите и по-малко податливи на риск, 

но по-големи възможности в това отношение ще има при програмите и схемите за 

следващия период. Въпреки че финансовите корекции и възстановяването на 
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неправомерно изразходваните средства са необходим елемент на доброто финансово 

управление на ЕС, Сметната палата поддържа становището, изразено в годишния 

доклад, че би било по-добре да се разработват програми, които по принцип са по-

малко податливи на грешки. 

33. Предложени са много мерки за „опростяване“ под най-различна форма. Целта на 

повечето мерки е да се улесни управлението на разходните програми и схеми на ЕС 

и получаването на средства. Други се стремят да способстват за по-последователно 

използване на инструменти, които не се основават на безвъзмездна помощ, като 

доверителни фондове, финансови инструменти и финансова помощ. А част от тях са 

насочени към уреждане на случаите, в които множество инструменти, които се 

основават на безвъзмездна финансова помощ, и инструменти, които не се основават на 

такава помощ, могат да се комбинират за реализирането на едни и същи цели. 

Сметната палата смята, че в контекста на предложените промени е необходимо да се 

вземат мерки за избягване на ненужното усложняване на механизмите за 

финансиране, които могат да възникнат като резултат от нарастването на 

възможностите за комбиниране на различни видове инструменти. 

Към следващата многогодишна финансова рамка 

34. Комисията посочва, че планира по-всеобхватни промени в следващата МФР, 

и набелязва някои въпроси, които трябва да бъдат решени. Становището на Сметната 

палата по набелязаните от Комисията въпроси е изложено по-долу, заедно със 

становището ѝ по един основен проблем, който Комисията не е засегнала в междинния 

преглед — нарастващата сложност на механизмите за финансиране на политиките на 

ЕС. 
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Въпроси, повдигнати от Комисията 

Реформиране на собствените ресурси 

35. Комисията възнамерява да вземе предвид резултатите от работата на Групата на 

високо равнище за собствените ресурси, като Сметната палата има готовност да 

представи становище по законодателните предложения, които могат да бъдат 

изготвени като резултат. Сметната палата смята, че съществуват възможности за 

подобряване на системата за собствените ресурси, и предлага като най-добър вариант 

резултатите от анализа на приходната част на бюджета да бъдат разгледани заедно 

с резултатите от прегледа на разходите. 

Продължителност на рамката 

36. Комисията отбелязва, че седемгодишната продължителност на сегашната МФР не 

е добре синхронизирана с петгодишните мандати на Европейския парламент и на 

Комисията. 

37. Следва да се отбележи, че целият цикъл на МФР в действителност обхваща повече 

от 13 години, тъй като предложенията се представят първоначално две години преди 

следващия период и срокът на допустимост за разходните програми изтича три години 

след програмния период („n+3“), а програмите приключват едва 1,5 години след 

изтичането на срока на допустимост. Ако сегашната МФР бъде последвана от нова 

5-годишна МФР (без да се внасят други съществени промени), повечето разходи през 

новия период ще бъдат свързани с програмите за 2014—2020 г. 

38. Освен това в последните годишни доклади21

                                                      

21 Вж. глава 3 от Годишните доклади относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2014 и 2015 година. 

 Сметната палата отбеляза 

възможностите за подобрение на процеса, чрез който разходите от бюджета на ЕС се 

привеждат в съответствие със стратегическите приоритети на Съюза. По-специално 

Сметната палата констатира следното: 
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- 10-годишният цикъл на стратегическо планиране не е в съответствие със 

7-годишния цикъл на управление на бюджета на ЕС; и 

- действащите бюджетни механизми не способстват за конкретизирането на 

политическите стремежи (стратегията „Европа 2020“ / 10-те приоритета на 

политиката на Комисията) в полезни оперативни цели за разходните програми 

и схеми22

39. Следователно в момента е както необходимо, така и възможно, дългосрочната 

стратегия и разработване на политиките да бъдат приведени в съответствие 

с бюджетния цикъл. Сметната палата смята също, че е време да се обмислят и други 

възможности, например: 

. 

- текущо бюджетиране със средносрочен хоризонт на планиране и текуща програма 

за оценка; 

- определяне на продължителността на програмите и схемите въз основа на 

нуждите на политиките, а не на база на продължителността на периода на 

финансово планиране; и 

- да се поиска от държавите членки и Комисията да представят добре обосновани 

нужди от финансиране на ЕС и резултатите, които следва да бъдат постигнати, 

преди да се определят разходите. 

40. В интерес на доброто финансово управление и прозрачността би било 

целесъобразно, преди да вземат решение относно следващия дългосрочен финансов 

план политическите, законодателните и бюджетните органи на ЕС да обмислят кои са 

областите на политиката, в които да се изразходва бюджетът на ЕС. 

                                                      

22 Точки 3.86 и 3.87 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2015 година. 
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Гъвкавост 

41. Комисията определя предварителното разпределяне на средства за държавите 

членки под споделено управление като основен фактор, ограничаващ способността на 

настоящия бюджет да се адаптира към променящите се нужди. Тя предлага също да 

бъде обмислена отново възможността за създаване на резерви, които могат бързо да 

бъдат мобилизирани. 

42. Сметната палата също смята, че предварителното разпределяне на средства води 

до липса на гъвкавост. Въпреки това този въпрос следва да се разгледа в контекста на 

процеса на размисъл на високо равнище (вж. също точка 40) относно какво следва да 

се финансира от бюджета на ЕС и за какъв период. 

Включване на ЕФР в бюджета 

43. Сметната палата е съгласна, че законодателните и бюджетните органи следва да 

разгледат възможностите за финансиране на ЕФР от бюджета на ЕС. Сметната палата 

предлага този въпрос да бъде обсъден в по-широкия контекст на инициатива за 

въвеждане на по-голям ред в нарастващата сложност на механизмите за финансиране 

на политиките на ЕС. 

Надграждане на иновациите в сегашната МФР 

44. Комисията планира да надгради механизмите за обвързаност с условия, ливъридж 

и опростяване, въведени в сегашната МФР и доразвити в предложенията на 

междинния преглед. 

45. Що се отнася до обвързаността с условия, Сметната палата изразява съгласие, че 

преди да бъде доразвита този аспект, трябва да се направи оценка на неговото 

прилагане при сегашната МФР. 

46. По същия начин, опитът да се удвои използването на мерки за ливъридж 

в текущия период чрез финансови инструменти, Европейския фонд за стратегически 

инвестиции и доверителни фондове също следва да бъде подложен на задълбочена 
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оценка, за да се гарантира, че тези мерки осигуряват икономическа изгода при разумен 

риск и по прозрачен начин. Извършените от Сметната палата одити сочат например, че 

предходните оценки на ливъриджа са били базирани на непоследователни методи 

и обикновено са били прекалено оптимистични23

47. По отношение на допълнителното опростяване Сметната палата е съгласна, че 

програмите под споделено управление ще трябва да се разгледат с нов поглед 

предвид закъсненията, които отново са настъпили при изпълнението на тези програми. 

Подобно внимание следва да се отдели и на програмите под пряко и непряко 

управление. Тези въпроси могат да бъдат разгледани като част от общия преглед на 

разходите (вж. точка 18). 

. 

Общи механизми за финансиране 

48. В допълнение към изложените по-горе въпроси Сметната палата смята, че е нужно 

да се предприемат широки обсъждания относно начините за постигане на възможно 

най-голяма яснота, опростеност и съгласуване на общите механизми за финансиране 

на политиките на ЕС. 

49. Сметната палата смята, че осъществяването на ефективно управление, одит 

и надзор на действащите механизми понастоящем е трудно и скъпо. Предложенията 

на Комисията за създаване на нови фондове на ЕС и за насърчаване на финансирането 

от множество източници пораждат риск от допълнително усложняване на достатъчно 

комплексната финансова среда на ЕС. 

50. Тази среда понастоящем включва програми, структурни фондове, доверителни 

фондове, фондове за стратегически инвестиции, гаранционни фондове, механизми, 

финансови инструменти, инструменти за макрофинансова помощ, различни резерви 

и провизии. 

                                                      

23 Точки 62—91 от Специален доклад № 19/2016. 
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51. Терминологията също представлява проблем. Понятия като „задължение“, 

„инструмент“, „фонд“, „резерв“ и „провизия“ често имат различно значение 

в различните области на политика24

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

. Това допълнително усложнява ясната 

комуникация по тези въпроси със заинтересованите страни. 

52. Бюджетната система на ЕС се нуждае от основана на данни реформа с оглед на 

повишаване на нейната: 

- приспособимост при насочването на ограничените ресурси бързо и гъвкаво 

в областите, в които те могат да генерират най-голяма стойност; 

- ефективност при предоставянето на средства и постигането на резултати при 

разумен риск; и 

- прозрачност по отношение на начините на финансиране на политиките 

и постигнатите резултати. 

53. Комисията представя предложения, които ще способстват за насочване на повече 

средства към текущите приоритети, за осигуряване на по-голяма гъвкавост при 

управлението на бюджета и за опростяване на някои аспекти на финансовите правила. 

Не е задача на одитора да коментира размера, структурата или разпределението на 

бюджета на ЕС. Задача на Сметната палата е обаче да отбележи, че икономическата 

ефективност се излага на риск, когато решенията за финансиране се вземат преди да се 

обмислят бъдещите приоритети и резултатите от минали периоди. Закъсненията 

в изпълнението на програмите при сегашната МФР и забавянето при приключването на 

предходните програми означава, че предложенията не са базирани на оценка на 

разходите в рамките на текущия период и че възможността да се направи оценка на 

изпълнението преди следващата МФР, която трябва да бъде представена от Комисията 
                                                      

24 Точка 2.5 и фигура 2.1 от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета за 
финансовата 2015 година дава примери за бюджетни задължения за всяка функция на 
МФР. 
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в края на 2017 г., ще бъде ограничена. Освен това съществува неотложна 

необходимост да се предприемат мерки по отношение на нарастващата сложност на 

механизмите за финансиране на политиките на ЕС, като същевременно тя може да 

бъде изострена от някои предложения в междинния преглед. За да се преодолеят тези 

проблеми, Сметната палата отправя четири предложения. 

Предложение 1: Преразглеждане на графика за разработване на следващата МФР 

54. Сметната палата предлага да се преразгледа графикът за разработване на 

следващата МФР и придружаващите я разходни програми, за да се осигури достатъчно 

време първо да бъдат обсъдени бъдещите потребности и приоритети за финансиране, 

да бъде направен преглед на разходите през текущия период и да бъдат подобрени 

механизмите за финансиране. 

Предложение 2: Извършване на цялостен преглед на разходите на ЕС 

55. Сметната палата предлага да се извърши преглед на разходите преди да бъде 

направено предложението за новата МФР и разходните програми. При прегледа на 

разходите следва да се оцени степента, в която: 

- разпределението на средствата в бюджета на ЕС отразява стратегическите 

приоритети на ЕС и възможностите за генериране на добавена стойност; 

- програмите и схемите на ЕС допринасят за постигане на стратегическите 

приоритети, носят икономическа изгода и контролират риска от нередности. 

Предложение 3: Разработване на по-ясни, по-опростени и по-съгласувани механизми 

за финансиране 

56. Сметната палата приканва Комисията да предложи мерки, които да направят 

механизмите за финансиране на ЕС по-ясни, по-опростени, по-съгласувани и по-добре 

адаптирани за осигуряването на достатъчна прозрачност, отчитане и разбиране сред 

обществото относно начина, по който се финансират политиките на ЕС, и ползите, 

които носят. 
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Предложение 4: Бюджетните приоритети на ЕС да бъдат подложени на дебат на 

високо равнище 

57. Сметната палата предлага политическите органи на ЕС да инициират възможно 

най-скоро процес на размисъл относно степента, в която различните политики на ЕС 

трябва да бъдат финансирани от бюджета на ЕС, като се имат предвид евентуалните 

промени в политиките и членството в ЕС. 
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