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Проверяваме

средствата от
бюджета на ЕС

в целия свят

Европейската сметна палата
е институция на ЕС, създадена през 1977 г., чието седалище е в Люксембург.
Сметната палата има 28 членове: по един от всяка държава — членка на
ЕС. Националните правителства предлагат членовете на Сметната палата,
а Съветът на ЕС, съгласувано с Европейския парламент, ги утвърждава.
Нашите служители наброяват 900 души и са граждани на всички държави —
членки на ЕС. Одиторите на Сметната палата са експерти в областта на
счетоводството, икономиката, публичната администрация и правото.

Проверяваме как се използват парите на ЕС
Ние извършваме одит на политиките, финансирани със средства от
бюджета на ЕС, за да установим дали тези политики се изпълняват
правомерно и дали са икономически целесъобразни.
Финансов одит
•• проверяваме дали годишните отчети на ЕС са достоверни.
Одит на съответствието
•• проверяваме дали операциите, свързани с приходите и разходите на ЕС,
съответстват на приложимите правила.
Одит на изпълнението
•• проверяваме дали бюджетните средства на ЕС са добре изразходвани.

Одиторът
на ЕС
Подобряваме финансовото управление на ЕС
Сметната палата проверява всички аспекти на разходването на средства от
бюджета на ЕС, за да установи как разходите могат да станат по‑ефективни
и да увеличат икономическата си целесъобразност. Почти всички наши
препоръки се изпълняват от Европейската комисия и водят до подобрения
в управлението на финансите на ЕС на всички нива. Нашата дейност
подпомага също Европейския парламент и Съвета при взимането на добре
обосновани решения в процеса на законотворчеството на равнището на ЕС
и приемането на бюджета на ЕС.

Нови задачи
ЕС има нови правомощия — за справяне с финансовата и икономическата
криза. В резултат на това ни бяха възложени отговорности за одит на
определени аспекти от новите механизми за управление, като например
правомощията на Европейската централна банка за контрол върху банковия
сектор в еврозоната. От нас се очаква да оценяваме колко добре работят тези
механизми.

Отговорност за използването на средствата
от ЕС
Въпреки че Европейската комисия носи крайната отговорност за правилното
разходване на бюджета на ЕС, около 90 % от средствата се използват
в партньорство с националните и териториалните органи на изпълнителната
власт в ЕС или други страни.
Ежегодно ние извършваме хиляди одитни посещения в целия Европейски
съюз и извън него, които са насочени към физически лица и организации,
получаващи средства от бюджета на ЕС.
Ние публикуваме одитните си доклади на 23-те езика на ЕС на сайта
eca.europa.eu.
Нашите одитни доклади имат важно значение за създаването на
предпоставки за ефективен демократичен контрол върху работата на
Комисията от страна на Европейския парламент и на Съвета — така се
проявява на практика управленската отговорност на ЕС.
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Съветът
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Извършване на проверки
на бюджета на ЕС
Други 0,36 %

Администрация 5,96 %

Сигурност и гражданство 1,48 %

Глобална Европа 5,75 %
Конкурентоспособност 12,08 %

Природни
ресурси
40,48 %

Сближаване
33,89 %

Общо разходи на ЕС (2015 г.)
145,3 млрд. евро

Годишен доклад
Ежегодно ние проверяваме достоверността на отчетите на ЕС
и съответствието на операциите, свързани с приходите и разходите
на ЕС, с приложимите правила. Правим тестове въз основа на извадка
от около 1200 плащания от бюджета на ЕС — извършваме одитни
посещения на различни физически лица и организации, получаващи
средства от ЕС, и проверяваме на място дали се спазват условията за
извършване на плащания.

Отчетите на ЕС са надеждни, но съществуват
известни пропуски при спазването на правилата
В нашия годишен доклад за 2013 г. заключаваме, че
•• отчетите на ЕС са достоверни и
•• приходите на ЕС са събрани правомерно, но
•• в разходите на ЕС открихме твърде много грешки, поради което не
можем да изразим становище без резерви.
Процентите грешки са различни за различните разходни области.
Нашата дейност разкрива, че най‑силно засегнати от грешки са
областите „Регионална политика“ и „Развитие на селските райони“,
чието управление е споделено с държавите — членки на ЕС.

Проверяваме
какви резултати
постига ЕС
Специален доклад: Транспорт

Разходи на ЕС за изграждане на пътища
Сметната палата извърши одит на 24 проекта за изграждане на пътища,
съфинансирани от бюджета на ЕС, в Германия, Гърция, Полша и Испания.
Тези проекти са на стойност над 3 млрд. евро. Повечето от тези пътища са
спомогнали за намаляване на времето за придвижване и увеличаване на
пътната безопасност.
Сметната палата констатира, че окончателните разходи за сходен тип пътища
варират между отделните страни и достигат до разлики от 43 %. Това не може
да се обясни с разлики в географските особености или нивото на заплатите.
Средното увеличение на първоначалната договорна цена за изграждането на
пътищата е 23 %, а закъсненията на проектите са достигнали средно 9 месеца.
Освен това действителното движение по завършените
пътища често е по‑малко интензивно, отколкото са били
прогнозите за него, което означава, че е било възможно
да се изберат по‑евтини решения.
Ние препоръчваме:
•• да се определят ясни цели във връзка
с намаляването на времето за пътуване, ползите за
пътната безопасност и използването на пътищата;
•• обвързване на финансирането от ЕС с използването
на рентабилни технически решения за
изграждането на пътища; и
•• отваряне на пътните проекти за конкуренцията
на строителните пазари в рамките на целия
Европейски съюз.

Специален доклад: Помощ за развитие

Помощ от ЕС след земетресението в Хаити
Сметната палата провери ефективността на помощта от ЕС за възстановяване,
след като при земетресението в Хаити през 2010 г. загинаха 230 000 души,
а 1,3 милиона души останаха без дом. ЕС е основният донор сред
множеството международни организации, предоставили помощ, участвал
с 1,23 млрд. евро финансиране за програми за възстановяването на домовете,
канализацията и хигиената, здравеопазването, продоволствената сигурност
и водоснабдяването.

Сметната палата констатира, че Комисията е планирала добре помощта си,
но въпреки това повечето програми на ЕС са били засегнати от забавяния,
а някои са постигнали само ограничен напредък. Комисията е била изправена
пред сериозни трудности в управлението на помощта предвид бързо
променящите се условия и слабата национална администрация.
Въпреки цялото получено финансиране и международните усилия, в края на
2013 г. приблизително 210 000 души все още живеят в палаткови лагери.
Ние препоръчваме на Комисията:
•• да подобри капацитета си за управление на риска и готовността си за
справяне с кризи;
•• да обвързва ефективно неотложната помощ, възстановяването
и сътрудничеството за развитие; и
•• да защитава бюджетните средства на ЕС от разхищаване и корупция.
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