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Кратко изложение
I Европейската сметна палата (ЕСП или Сметната палата) е външният одитор на
финансите на ЕС. В това си качество ЕСП действа като независим пазител на
финансовите интереси на гражданите на ЕС, като допринася за подобряване на
управлението на неговите финанси 1.

II В настоящия документ са обобщени резултатите от извършения от ЕСП одит за
финансовата 2019 г. на 41 агенции и други органи на ЕС, които Сметната палата е
оправомощена да проверява. В края на документа е публикувана връзка към
Декларациите за достоверност (одитни становища) относно надеждността на
отчетите на агенциите и законосъобразността и редовността на приходите
и плащанията, свързани с тези отчети, както и всички въпроси и констатации,
които не противоречат на тези становища. Всички декларации за достоверност се
публикуват и в обобщено обявление в Официален вестник (ОВ), което съдържа
връзки към съответните документи на уебсайта на Сметната палата.

III Като цяло, извършеният от ЕСП одит на агенциите за годината, приключила

на 31 декември 2019 г., потвърждава положителните резултати, докладвани
в предходни години. Чрез декларациите за достоверност, изготвени за всяка
агенция, ЕСП изразява:
o

одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички
агенции;

o

одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността
на приходите, свързани с отчетите, за всички агенции;

o

одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността
на плащанията, свързани с отчетите, за всички агенции, с изключение на
ACER и EASO, за които ЕСП изрази становище с резерви.

1

Повече информация относно работата на Сметната палата може да се намери
в нашите отчети за дейността, годишните доклади относно изпълнението на бюджета
на ЕС, специалните доклади, прегледите и становищата относно новоприети или
изменени законодателни актове на ЕС или други решения с отражение върху
финансовото управление (www.eca.europa.eu).
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IV Въпреки това, при повечето агенции Сметната палата посочи възможни

области за подобрение. Те са описани в параграфи „Обръщане на внимание“ и
„Други въпроси“, както и в частите, излагащи констатациите от одита, които
не са в противоречие с изразените от Сметната палата становища.
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Какво одитира Сметната палата
01 Агенциите на ЕС са самостоятелни правни субекти, създадени с акт на

вторичното законодателство и изпълняващи технически, научни или управленски
задачи, които подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на
политики. Дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и има
съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху
изпълнението на програмите в области от голямо значение за ежедневния живот
на гражданите на ЕС, като например здравеопазване, безопасност, сигурност,
свобода и правосъдие. В настоящия обобщаващ документ агенциите са посочени
със съкращенията на пълните им наименования. Списъкът на имената
и акронимите може да бъде намерен в края на документа.

02 Съществуват три вида агенции на ЕС — децентрализирани агенции,

изпълнителни агенции на Комисията и други органи. Разликите между тях са
описани по-долу.

03 Броят на агенциите се увеличава с течение на времето. В края на 2019 г.

техният брой е 43, както е показано на фигура 1. В този брой са включени и двете
най-нови агенции, EPPO и ELA, въпреки че те все още не са финансово
самостоятелни през 2019 г.

8

Фигура 1 — Увеличение на броя на агенциите
Децентрализирани агенции
Изпълнителни агенции
Други органи
EPPO

ELA

Cedefop, Eurofound
*ESA е основана през 1958 г.

SRB

eu-LISA
EASO, EBA, EIOPA, ESMA
ACER, Служба на
BEREC, Европол

Брой
агенции

ERCEA, REA, EIT
FRA
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
CEPOL, EFCA, Chafea
ECDC, ENISA, ERA, Фронтекс, GSA

EEA, ETF

EASME
EASA, EFSA, EMSA, Eвроюст
EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Бележка: Посочените в данните години се отнасят до датата на влизане в сила на учредителния
акт на съответната агенция.
* Преди това някои агенции са извършвали дейността си като междуправителствени организации
с различен статут.
Източник: Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година

04 Всички изпълнителни агенции на Комисията се намират в Брюксел

и Люксембург. Децентрализираните агенции и другите органи са разположени
в различни държави членки на ЕС, както е показано на фигура 13.
Местоположението им се определя от Съвета или съвместно от Съвета
и Европейския парламент. След решението на Обединеното кралство да напусне
ЕС беше взето решение агенциите EMA и EBA да бъдат преместени съответно
в Амстердам и Париж през първата половина на 2019 г. Седалището на EPPO е
в Люксембург, а на ELA — в Братислава, Словакия.
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Дейността на децентрализираните агенции отговаря на
конкретни нужди на политиките

05 34-те децентрализирани агенции2 играят важна

роля за изготвянето и изпълнението на политиките на
ЕС, особено по отношение на задачите от техническо,
научно, оперативно или регулаторно естество. Тяхната
роля е да отговорят на конкретни нужди на политиките
и да засилят сътрудничеството между ЕС
и правителствата на държавите членки, като обединяват
технически и специализиран опит от двете страни. Тези
агенции са създадени за неограничен период на
действие с регламенти на Съвета или на Европейския
парламент и Съвета.

Източник: ECA.

Изпълнителните агенции на Комисията осъществяват
програми на ЕС

06 На шестте изпълнителни агенции3 на Комисията са поверени задачи по

управлението и изпълнението на програми на ЕС. Те са създадени за ограничен
период на действие.

Другите органи имат специфични правомощия

07 Трите други органа са Европейският институт за иновации и технологии (EIT),

Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) и Единният съвет за
преструктуриране (SRB). EIT със седалище в Будапеща е независим
децентрализиран орган на ЕС, който обединява научноизследователски,
стопански и академични ресурси с цел стимулиране на иновационния капацитет
на ЕС чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Институтът е
създаден за неограничен период. ESA със седалище в Люксембург е създадена за
неограничен период от време с цел да осигурява редовно и равнопоставено
снабдяване с ядрени горива на потребителите в ЕС, в съответствие с Договора за
Евратом. SRB със седалище в Брюксел е основният орган на Единния механизъм
2

ACER, BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, EFSA,
EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EUOSHA, Eurofound, Евроюст, Европол, FRA, Фронтекс, GSA.

3

Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA.

10
за преструктуриране в Европейския банков съюз. Неговата мисия е да осигурява
организирано преструктуриране на изпадналите в затруднение банки с възможно
най-малко отражение върху реалната икономика и публичните финанси за
държавите членки на ЕС и в по-широк план.

Агенциите се финансират от различни източници и по
различни функции от МФР

08 Общият бюджет за 2019 г. на всички агенции (с изключение на SRB) възлиза

на около 3,3 млрд. евро. Това съответства на 2,2 % от общия бюджет на ЕС за
2019 г. (за 2018 г. — 2,1 %), както е показано на фигура 2.

09 Бюджетът на SRB за 2019 г. възлиза на 7,92 млрд. евро (за 2018 г. — 6,9 млрд.
евро). Той се състои от вноските от кредитните институции и някои
инвестиционни посредници за създаване на Единния фонд за преструктуриране
и за финансиране на административните разходи на SRB.

10 Бюджетите на децентрализираните агенции и другите органи обхващат

разходите за персонал, административните и оперативните разходи.
Изпълнителните агенции изпълняват програми, финансирани от бюджета на
Комисията, а собствените им бюджети (с общ размер около 267 млн. евро за
2019 г.) обхващат само техните разходи за персонал и административни разходи.
Средствата (бюджетни кредити за поемане на задължения), разходвани от шестте
изпълнителни агенции от името на Комисията през 2019 г., възлизат на около
13,88 млрд. евро (през 2018 г. — 11,3 млрд. евро).
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Фигура 2 — Източници на финансиране за агенциите през 2019 г.

148,50 млрд. евро
Общ бюджет на ЕС

2,06 млрд.
евро
Субсидии/вноски
от ЕС (Комисия)

0,03 млрд.
евро
Целеви приходи

0,84 млрд. евро
Такси и вноски от
националните надзорни
органи

0,33 млрд. евро
Други приходи

13,88 млрд.
евро

Оперативен бюджет на
изпълнителните агенции

7,9 млрд.
евро

Общ бюджет на
SRB

Източник: Данни, събрани от ЕСП въз основа на проекта на общ бюджет на Европейския съюз за
финансовата 2020 година, предварителните годишни отчети на Европейския съюз за 2019 г.
и годишните отчети за дейността на изпълнителните агенции за 2019 г.

11 Повечето агенции, в т.ч. изпълнителните агенции, се финансират почти

изцяло от общия бюджет на ЕС. Останалите се финансират частично или изцяло от
такси, начислявани на промишления сектор, и от преки вноски от държавите,
участващи в техните дейности. На фигура 3 е показана разбивка на бюджетите на
агенциите според източника на приходи.
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Фигура 3 — Бюджети на агенциите за 2019 г. според източника на
приходи

Агенции според общия
размер на приходите
(в млн. евро)

Целеви приходи,
отпуснати от
Комисията за
делегирани задачи

≈ 25

Вноски от общия
бюджет на ЕС

≈ 2 064

Такси и вноски от
националните
надзорни органи

≈ 838

Вноски на
кредитните
институции в
Единния фонд за
преструктуриране и
SRB

378,6 EIT
346,5 EMA
310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2
75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Фронтекс
EASA
Евроюст
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EEA
ESMA
EBA
CdT
Европол
GSA
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
CEDEFOP
EFCA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
Cepol
EIGE
Служба на BEREC
ESA
REA
ERCEA
EACEA
EASME
INEA
Chafea

Традиционни
(Финансират
се предимно
от субсидии)

Изпълнителни

7 886

7 885,7 SRB

Изцяло самофинансиращи се

251,6 EUIPO
17,6 CPVO

Бележка: Не са включени други приходи или бюджетни резерви.
Източник: Предварителни годишни отчети на агенциите за 2019 г.; данни, събрани от ЕСП.
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12 На фигура 4 по-долу са представени бюджетите на агенциите за 2019 г.,

както са публикувани в Официален вестник на ЕС. В тази разбивка те са
представени според вида на разходите (по дял I — разходи за персонал, по дял II
— административни разходи, и по дял III — оперативни разходи, заедно
с разходи по други дялове), а не по дейности.

Фигура 4 — Разходи на агенциите за 2019 г., както са публикувани
в Официален вестник на ЕС
Дял I
(разходи за
персонал)
0%

20 %

Дял II
(административни
разходи)
40 %

60 %

Дял III и други
(оперативни
разходи)
80 %

100 %

ОБЩ БЮДЖЕТ
(в млн. евро)

INEA
28,9
ERCEA
51,5
EASME
48,6
REA
75,8
ERA
27,7
EACEA
51,2
EBA
45,3
ETF
19,7
EIOPA
27,1
ECHA
108,7
FRA
22,9
Eurofound
22,0
11,2
Chafea
GSA
36,0
138,3
Евроюст
EMCDDA
18.2
47,4
ESMA
16,1
ACER
CdT
45,8
38,8
Европол
Cedefop
19.3
EFSA
80,0
ECDC
59,2
5,7
Служба на BEREC
EEA
52,1
EFCA
16,7
16.9
ENISA
Cepol
9,3
EASA
196,4
7,9
EIGE
CPVO
18.5
EU-OSHA
15,7
EMA
346,8
EUIPO
436,0
EMSA
95,5
EASO
102,9
ESA
0,2
eu-LISA
138,1
Фронтекс
330,1
416,0
EIT
SRB
29 376,3
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Източник: Предварителни годишни отчети на агенциите за 2019 г.; данни, събрани от ЕСП.
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13 Повечето от агенциите не изпълняват големи оперативни разходни

програми, а по-скоро задачи от технически, научен или регулативен характер.
В резултат на това бюджетите на повечето агенции се състоят предимно от
разходи за персонал и административни разходи. Взети заедно, разходите на
агенциите за персонал и административните им разходи представляват около
11 % от общите разходи на ЕС от този вид. Вж. фигура 5.

Фигура 5 — Разходи за персонал и административни разходи* на
институциите и органите на ЕС през 2019 г.
(в млн. евро)

41 агенции и други
органи

1 269,8

Европейска комисия

Европейски
парламент

8 163,0

1 072,7

Съвет на
Европейския
съюз

361,8

99,9
91,4

330,2

Съд на Европейския
съюз

Европейска сметна

172,2 132,1 палата

Европейски икономически Европейска служба
и социален комитет за външна дейност
Други (Комитет на
регионите, Европейски
омбудсман и Европейски
надзорен орган по защита
на данните)

*Разходите за персонал включват разходите за служители, натоварени както с оперативни, така
и с административни задачи. Пенсионните вноски не са включени в данните за агенциите
(с изключение за напълно и частично самофинансиращите се).
Източник: Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г., предварителни годишни
отчети на Европейската комисия за финансовата 2019 г. и предварителни годишни отчети на
агенциите за 2019 г.; данни, събрани от ЕСП.
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14 Вноските от общия бюджет на ЕС в размер на 2,06 млрд. евро се финансират
от различни функции на МФР, както е показано на фигура 6.

Фигура 6 — Финансиране на агенциите от общия бюджет на ЕС по
функции от МФР
(в млн. евро)
Общо: 2 064,6

1 013,4

Функция 1а от МФР

Конкурентоспособност
за растеж и работни места

ACER
Служба на
BEREC
Cedefop
EASA
EBA
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

56,5

973,4

20,5

0,2

Функция 2 от МФР Функция 3 от МФР Функция 4 от Функция 5 от
Устойчив растеж —
Сигурност и
МФР
МФР
природни ресурси

EEA
EFCA

гражданство

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Евроюст
Европол
FRA
Фронтекс
Chafea

Глобална Европа Администрация

ETF

ESA

В таблицата не са
включени SRB, CdT,
EUIPO и CPVO.

Източник: Предварителни годишни отчети на агенциите за 2019 г.; данни, събрани от ЕСП.

15 Фигура 7 показва броя на служителите по агенции в края на 2019 г.

В агенциите работят общо около 11 900 служители 4 (за 2018 г. — около 11 400),
което представлява приблизително 15 % от общия брой на служителите на
институциите и агенциите на ЕС 5.
4

Броят на служителите включва действителния брой на позициите, заети от
длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални
експерти към 31 декември 2019 г.

5

Тези цифри се основават на еквиваленти на пълно работно време (ЕПРВ) на
длъжностните лица, срочно и договорно наетите служители и командированите
национални експерти.
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Фигура 7 — Брой служители по агенции в края на 2019 г.
Децентрализирани
агенции
0
EUIPO
Европол
EMA
EASA
REA
Фронтекс
ECHA
ERCEA
EASME
EFSA
EACEA
SRB
INEA
EASO
ECDC
EMSA
Евроюст
ESMA
eu-LISA
EEA
CdT
EBA
GSA
ERA
EIOPA
ETF
FRA
Cedefop
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
Chafea
ENISA
EIT
EU-OSHA
CPVO
EIGE
CEPOL
Служба на BEREC
ESA
ELA
EPPO

200

Изпълнителни
агенции
400

600

През 2019 г. в
агенциите работят
около 15 % от общия
брой на служителите
на институциите и
агенциите на ЕС (в
еквивалент на пълно
работно време).

Източник: Агенции на ЕС — данни, събрани от ЕСП.

Други органи

800

1 000

1 200
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Бюджетните механизми и освобождаването от отговорност
във връзка с изпълнението на бюджета са сходни за всички
агенции, с изключение на EUIPO, CPVO и SRB

16 За повечето децентрализирани агенции и други органи, както и за всички
изпълнителни агенции на Комисията, Европейският парламент и Съветът
отговарят за годишната бюджетна процедура и за годишната процедура за
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. На
фигура 8 е представен графикът на процедурата по освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Фигура 8 — Процедура за освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на бюджета за повечето агенции
До 1 юни от
година „n+1“

До 15 ноември от
година „n+1“

ЕСП приема
предварителни
констатации и
оценки за агенциите

ЕСП изпраща своя Годишен
доклад за агенциите на ЕС на
Европейския парламент и на
Съвета, в т.ч. Декларацията за
достоверност

До 1 март от
година „n+1“

До 1 юли от
година „n+1“

Агенциите изпращат
своите
предварителни
отчети на ЕСП

Агенциите
приемат своите
окончателни
отчети

До средата на февруари
от година „n+2“
Съветът приема препоръки
относно освобождаването от
отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета и ги
изпраща на Европейския
парламент

От декември от година
„n+1“ до края на
януари от година „n+2“
Изслушвания на
директорите на агенциите
на ЕС пред Комисията по
бюджетен контрол на ЕП
(CONT) и Бюджетния
комитет на Съвета

До края на 1 март
на година „n+2“
Приемане на
докладите на ЕП в
пленарна зала — ЕП
решава дали да одобри
или да отложи
освобождаването от
отговорност

Източник: ECA.

17 Двете изцяло самофинансиращи се децентрализирани агенции (CPVO и

EUIPO) обаче подлежат на бюджетни процедури и процедури по освобождаване
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съответно от
административните или бюджетните им комитети, а не от Европейския
парламент и от Съвета. Аналогично, годишната бюджетна процедура
и процедурата по освобождаване от отговорност на SRB са отговорност на
неговия управителен съвет.

18

Мрежата на агенциите на ЕС насърчава сътрудничеството
между агенциите и комуникацията със заинтересованите
страни

18 Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN) насърчава сътрудничеството между

агенциите и комуникацията със заинтересованите страни. EUAN е изградена от
агенциите като платформа за сътрудничество между тях и има за цел да подобри
информираността за дейността на агенциите, да открива и насърчава
потенциалните възможности за подобряване на ефективността и да създава
допълнителни ползи. Работата на EUAN е основана на приоритети, съгласувани
между агенциите в петгодишен стратегически план (2015—2020 г.), и на годишни
работни програми, в които се определят дейностите и целите на мрежата. Една от
важните роли на EUAN е да осигурява ефективна комуникация между агенциите
и заинтересованите страни, които са основно европейските институции.
Председателството на EUAN се поема от различна агенция всяка година на
ротационен принцип.

19

Нашият одит
Правомощията на Сметната палата включват извършване
на годишни и извънредни одити и изготвяне на становища

19 Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на

Европейския съюз (ДФЕС), Сметната палата извърши одит на 6:
1)

отчетите на всички агенции, които се състоят от финансови отчети 7 и отчети
за изпълнението на бюджета 8 за финансовата година, приключила на
31 декември 2019 година, и

2)

законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции.

20 Въз основа на резултатите от извършения от нея одит Сметната палата

представя на Европейския парламент и на Съвета, или на другите органи за
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (вж.
точка 16), Декларация за достоверност за всяка агенция относно надеждността на
годишните отчети, както и относно законосъобразността и редовността на
свързаните с тях операции. При необходимост Сметната палата допълва
Декларациите за достоверност със значими одитни констатации.

21 Сметната палата извършва одити, публикува специални доклади и изготвя

становища по конкретни теми. Някои от тях засягат агенциите на ЕС. Вж.
фигура 12 за списък на тези документи.

6

ELA и EPPO не бяха одитирани през 2019 г., защото все още не са финансово
самостоятелни.

7

Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните
счетоводни политики и друга разяснителна информация.

8

Отчетите за изпълнението на бюджета представляват отчети, в които са обобщени
всички бюджетни операции и разяснителна информация.

20

Одитите на Сметната палата се разработват с насоченост
към основните рискове

22 Годишните одити на отчетите на агенциите на ЕС и на свързаните с тях
приходи и плащания са разработени така, че да разглеждат установените
ключови рискове, които са представени накратко по-долу.

Рискът за надеждността на отчетите на агенциите като цяло е нисък

23 Сметната палата счита, че за всички агенции, взети като цяло, рискът за

надеждността на отчетите е нисък. Отчетите на агенциите се изготвят въз основа
на счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези
правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за
публичния сектор. В предходни години Сметната палата е открила само малък
брой съществени грешки в отчетите на агенциите. Въпреки това нарастващият
брой на споразуменията за делегиране, сключени с Комисията, при които на
агенциите се възлагат специфични допълнителни задачи и се отпускат
съответните приходи, представлява предизвикателство от гледна точка на
последователността и прозрачността на счетоводните и бюджетните процедури
на агенциите.

Рискът за законосъобразността и редовността на приходите като
цяло е нисък, с някои изключения

24 За повечето агенции рискът за законосъобразността и редовността на

приходите, свързани с отчетите, е нисък. Мнозинството от тях се финансират
изцяло от вноски от общия бюджет на ЕС и бюджетите им и свързаните с тях
приходи се съгласуват с бюджетните органи по време на годишните бюджетни
процедури. Някои агенции се самофинансират частично или изцяло 9. В тези
случаи се прилагат специфични разпоредби за начисляване и събиране на такси
и други вноски. Нивото на риска по отношение на редовността на приходите на
тези агенции е средно.

9

CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB.
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Рискът за законосъобразността и редовността на плащанията като
цяло е на средно ниво, но варира
Дял I (Разходи за персонал)

25 Рискът за законосъобразността и редовността на разходите на агенциите,

свързани с персонала, като цяло е нисък. Възнагражденията се администрират
основно от Службата за управление и плащане по индивидуални права на
Комисията (PMO), която Сметната палата одитира редовно. В последните години
одиторите не са констатирали съществени грешки, свързани с разходите за
персонал. При случаите, когато агенциите трябва да наемат голям брой
допълнителни служители за кратко време обаче, Сметната палата установи повисок риск за законосъобразността и редовността на процедурите за набиране на
персонал.
Дял II (Административни разходи)

26 Сметната палата счита, че е налице средно ниво на риск по отношение на

законосъобразността и редовността на административните разходи на агенциите.
Агенциите често имат нужда от процедури за обществени поръчки за различни
видове услуги, като все по-голяма част от тях са свързани с ИТ. Тези поръчки често
са свързани със сложни правила и процедури и агенциите понякога не успяват да
постигнат достатъчна прозрачност или най-добро съотношение между цена
и качество. В миналото сериозните грешки при обществените поръчки винаги са
били една от основните причини за изразяването на становища с резерви
и констатации от страна на Сметната палата. Следва обаче да се отбележи, че найзначимият елемент от административните разходи на агенциите са разходите за
наем на помещения — сравнително стабилно разходно перо, за което
обикновено се провежда поръчка единствено когато агенциите се преместват
в други сгради. Тъй като те представляват голям дял от административните
разходи, общото ниво на риск за цялата разходна категория е средно.
Дял III (Оперативни разходи)

27 Нивото на риск по отношение на законосъобразността и редовността на

оперативните разходи е различно за всяка агенция и обхваща целия спектър от
ниско до високо. То зависи от конкретния вид оперативни разходи, които всяка
агенция извършва. Като цяло тези рискове са подобни на рисковете, свързани
с обществените поръчки по Дял II. Размерът на сумите по Дял III обаче често е
много по-висок. По отношение на безвъзмездната финансова помощ, изплащана

22
по Дял III, при предишни одити беше установено, че въпреки цялостните
подобрения в контрола на агенциите, той невинаги е напълно ефективен.

Общият риск за доброто финансово управление е на средно ниво

28 Сметната палата счита, че рискът за доброто финансово управление е на
средно ниво. Повечето от установените проблеми засягат процедури за
обществени поръчки, които не са осигурили постигането на най-доброто
съотношение между разходи и ползи.

29 Необходимостта от отделни административни структури и процедури за

всички агенции представлява присъщ риск за административната ефективност.

Други рискове

30 В съответствие със своите констатации и оценки от предходни години и като

взе предвид развитието на политиките на ЕС в някои области, Сметната палата
счита, че нивото на риск е по-високо, когато дейността на агенциите зависи от
сътрудничеството на държавите членки, какъвто е случаят например с Фронтекс,
EASO и ECHA. Фронтекс носи отговорност за интегрираното европейско
управление на външните граници, съвместно с компетентните национални
органи, с цел осигуряване на ефикасно управление на преминаването на
външните граници. За да може да извършва своята дейност, EASO зависи както от
съдействието на държавите членки, така и от командироването на национални
експерти. В случая на ECHA сътрудничеството с държавите членки е важно,
защото националните отговорни органи са натоварени с проверката на
информацията относно размера на дружествата, която Агенцията след това
използва за изчисляване на своите такси.

При съмнения за измама ЕСП информира Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ).

31 Въпреки че нашите одити нямат изрична цел да установяват измами,

понякога ЕСП констатира случаи, при които има съмнения за неправомерни или
измамни действия. В тези случаи ЕСП информира ОЛАФ. След това ОЛАФ
проследява тези случаи, за да вземе решение дали да предприеме разследване,
и си сътрудничи при необходимост с органите на държавите членки. През 2019 г.
бяха открити три такива случая.

23

Цифровизация на одитните процедури в ЕСП

32 Сметната палата признава необходимостта от по-широко използване на

цифровите ресурси при извършване на своята одитна дейност. Цифровите
технологии променят света с безпрецедентна скорост. Цифровизацията има
потенциал да замени или подобри одита въз основа на статистически извадки
с одит, базиран на цели популации. Изкуственият интелект, машинното
самообучение и анализите на големи информационни масиви предоставят
широки възможности за подобряване на точността и изчерпателността на
финансовите одити и одитите на съответствието. Автоматизацията на процесите е
друго ново развитие, което потенциално може да премахне необходимостта хора
да извършват повтарящи се задачи. Характеристиките на милиони записи могат
да бъдат проверени за няколко минути, като незабавно се отбелязват всички
изключения от правилата, за да могат одиторите да се концентрират върху
възможните грешки. Цифровизацията на одита може да подобри и процедурите
на докладване и вътрешен контрол на качеството, като позволи автоматичното
създаване на доклади и визуализации.

33 Цифровизацията на одитната дейност на ЕСП има за цел оползотворяване на
потенциала на технологиите за предоставяне на повече и по-добра информация
за процеса на отчетност. С тези технологии одиторите могат да използват подобре наличните данни, да извършват повече аналитична дейност и да подобрят
предоставянето на увереност на европейските данъкоплатци чрез по-ранно и поподробно установяване на рисковете. Цифровизацията вероятно ще доведе до
подобряване на ефективността в дългосрочен план.

Пример от практиката — Първи пилотен проект на ЕСП във връзка
с агенциите на ЕС

34 ЕСП установи, че годишният одит на агенциите на ЕС е възможност да се

тества потенциала на автоматизираните одитни процедури. За този проект бяха
избрани изпълнителните агенции, защото те имат подобни административни
процедури и ИТ системи.
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35 Този проект, който е само първата

стъпка в основния процес на
трансформация на ЕСП и на интегриране на
автоматизацията в нейните одитни
процедури, започна в началото на 2019 г.
Очакваме допълването на
професионалната преценка на одиторите
с цифрови методи на работа и ИТ
инструменти да донесе значителни ползи
в бъдеще.

© Shutterstock / Maxuser

36 На първо място ЕСП анализира съществуващите си одитни процедури

и използваните източници на данни в стремежа си да открие възможности за
автоматизация. Бяха обмислени и възможните промени в прилаганите одитни
процедури. ЕСП се съсредоточи по-специално върху начините за получаване на
информацията от хартиени носители по електронен път, за да се позволи
преминаване от ръчни към автоматични процеси. Основната цел беше да се
извършат конкретни проверки на пълната популация от операции и да се получи
доклад за изключенията, който да бъде проследен от одиторите.

37 Въз основа на извършения анализ ЕСП определи две обещаващи технологии,

които биха могли да подпомогнат автоматизацията на одитната дейност —
анализа на данни и автоматизацията на роботизирани процеси.
o

Анализът на данни не е нова технология, но разработването на по-голям
капацитет за съхранение на данните го превръща в много по-мощен
инструмент. Одиторите на ЕСП вече имат достъп до няколко източника на
данни, използвани от агенциите. В пилотния проект ЕСП използва техники за
анализ на данни, за да извлече, обработи и анализира тези данни с цел да
определи и да оцени по-добре рисковете, за да планира и извърши одитните
си процедури по-ефективно.

o

Софтуерът за автоматизация на роботизирани процеси може да бъде
използван за автоматизиране на повтарящи се задачи, основани на правила.
В този пилотен проект софтуерът беше програмиран да извършва същата
последователност от стъпки, които биха били извършени от човек.
Одиторите го използваха по-специално за сваляне на документи и други
данни от ИТ системите на агенциите и подготовка на файловете, свързани
с одитираните операции. Софтуерът си взаимодейства с ИТ системите
посредством потребителския интерфейс. Той обаче работи много по-бързо
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от човек и може да изпълнява задачи по всяко време, например през нощта
или през почивните дни.

38 Одитният екип, в тясно сътрудничество с ГД „Бюджет“ и изпълнителните

агенции, получи данни от различни системи, използвани от тези агенции. Данните
съдържаха дати и размер на бюджетните кредити, договорите, плащанията
и фактурите, извлечени от бюджетната система. От системата за изплащане на
възнаграждения екипът получи информация относно заплатите и надбавките. ЕСП
интегрира тази информация в специална база данни, която след това използва, за
да извърши автоматизирани одитни тестове и аналитични процедури с помощта
на анализа на данни.

39 Автоматизираните одитни тестове могат да бъдат използвани например за

проверка дали размерът на бюджетните кредити съвпада със стойността на
свързания с тях договор, или дали фактурите са били изплатени навреме
в рамките на законоустановения срок. Одиторите успяха да извършат тези
автоматизирани проверки в рамките на секунди за около 8 000 плащания
и 1 400 бюджетни кредити за поемане на задължения за шестте изпълнителни
агенции. Резултатите бяха получени под формата на списък с операции, който
изискваше допълнителна проверка от одиторите.
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Каре 1: Резултати от пилотния проект за автоматизирани тестове
Обхват на тестовете
При пилотния проект бяха извършени автоматизирани тестове в подкрепа на
някои одитни процедури, засягащи плащания, бюджетни кредити за поемане
на задължения, фактури, договори и работни процеси за цялата популация от
шест изпълнителни агенции. Тестовете бяха извършени паралелно със
стандартните одитни процедури, които се извършват ръчно.
Предварителни резултати
Предварителните резултати от автоматизираните тестове показват, че поголямата част от популациите, и по-специално 99,98 %, не са засегнати от
проблеми.
Тестовете отбелязаха ограничен брой операции (т.е. изключения) за понататъшна проверка от одиторите.
o

При извършения тест на 1 400 бюджетни кредити за поемане на
задължения, при който беше проверено дали размерът им съвпада със
съответните правни ангажименти, системата отбеляза 51 операции.

o

При извършения тест на 7 872 заявки за плащане, при който беше
проверено дали размерът им съвпада със съответните фактури,
системата отбеляза 113 операции.

o

При извършения тест на 7 869 заявки за плащане, при който беше
проверено дали плащанията са били извършени в рамките на
законоустановените срокове, системата отбеляза 410 операции.

Анализът на отбелязаните операции позволи на одитните екипи да установят
и документират:
o

операции, засегнати от грешки — например ЕСП установи случай, при
който са поети две бюджетни задължения вместо едно, както се изисква
от Финансовия регламент (0,02 % от проверените операции);

o

случаи на грешно въведени данни, които стават причина за отбелязване
на операциите при автоматизираните тестове, дори когато тези
операции не са засегнати от грешки (0,21 % от проверените операции);

o

незасегнати от грешки операции, отбелязани от автоматизираните
тестове, които показват необходимост от подобряване на алгоритъма
(0,46 % от проверените операции);

o

ценна обратна информация относно някои видове операции, която ще
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бъде полезна за усъвършенстване на автоматизираните тестове.

40 Този вид автоматизирани тестове позволяват тестването на цели популации
за много кратко време, но резултатите зависят силно от качеството на изходните
данни. Проектът разкри редица проблеми, свързани с качеството на данните,
които са въведени ръчно от агенциите (основно данни за договори). Тези
проблеми трябва да бъдат преодолени, преди ИТ системите на агенциите да
могат да се считат за надеждни.

41 Одиторите използваха автоматизирани аналитични процедури и за да

установят необичайни практики или операции в системите на агенциите за
изплащане на възнаграждения. Системата автоматично създава графични
доклади, които позволяват на одиторите да открият такива практики и да
обмислят дали е необходима по-нататъшна проверка на свързаната с тях
информация. На фигура 9 е представен пример за такъв доклад. Одиторите
използваха тези доклади, за да установят стойностите, силно различаващи се от
нормалните при възнагражденията, и да ги отделят за по-нататъшни проверки.

Фигура 9 — Разпределение на възнагражденията, изплатени за
определена степен, около средното възнаграждение

Източник: ECA.
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Констатации на Сметната палата
42 Като цяло, извършеният от Сметната палата одит на

годишните отчети на агенциите за годината, приключила
на 31 декември 2019 г., както и на свързаните с тях
приходи и плащания, потвърждава положителните
резултати, докладвани през предишни години.

Източник: ЕСП — Одит на
място в началото на
пандемията от COVID-19.

Фигура 10 — Годишни одитни становища относно отчетите,
приходите и плащанията на агенциите за периода 2017—2019 г.
41 агенции

Плащания
Приходи
Отчети

Становища

Становище без резерви
Становище с резерви
Отрицателно становище

Източник: ECA.

Одитни становища без резерви относно надеждността на
отчетите на всички агенции

43 Сметната палата изрази одитни становища без резерви относно отчетите на

всички 41 агенции. Сметната палата счита, че тези отчети дават вярна представа
във всички съществени аспекти за финансовото състояние на агенциите към 31
декември 2019 г., както и за резултатите от тяхната дейност и за паричните
потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие
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с разпоредбите на приложимите финансови регламенти и счетоводните правила,
приети от отговорния счетоводител на Комисията 10.

Частта „Обръщане на внимание“ има голямо значение за
разбирането на отчетите (EBA, EMA и SRB)

44 Параграфите за обръщане на внимание насочват вниманието на читателя
към въпроси, които са изключително важни за разбирането на отчетите. За
финансовата 2019 година ЕСП използва параграфи за обръщане на внимание
в своите доклади за три агенции — EBA, EMA и SRB.

45 За EBA — базирана по-рано в Лондон агенция, която е преместена в Париж,
ЕСП обръща внимание на бележка II.3 към финансовите отчети в окончателните
отчети на агенцията, която съдържа информация за средства в размер на
10,1 млн. евро, свързани с договора за наем на офисите на EBA в Лондон.

46 За EMA — базирана по-рано в Лондон агенция, която е преместена

в Амстердам, ЕСП обръща внимание на проблем, свързан с предишните офиси на
агенцията в Лондон. Договорът за тези помещения е валиден до 2039 г. без
клауза за предсрочно прекратяване. През юли 2019 г. EMA е постигнала
споразумение със собственика и е отдала под наем предишните си офиси на
наемател от юли 2019 г. нататък, при условия, които съответстват на условията на
първоначалния наем. Това преотдаване под наем ще бъде валидно до изтичането
на договора за наем на EMA. Тъй като EMA продължава да бъде страна по
договора, Агенцията продължава да носи отговорност за цялата дължима сума по
договора за наем, ако новият наемател не изпълни задълженията си.

47 По отношение на отчетите на SRB ЕСП отбелязва, че одитът не обхваща

административните обжалвания и съдебните производства, свързани с вноски,
които се водят между някои кредитни институции и национални органи за
преструктуриране и Съвета за преструктуриране, както и другите дела, заведени
срещу SRB пред Общия съд и Съда на Европейския съюз. Възможното им
отражение върху финансовите отчети на SRB за финансовата година, приключила
на 31 декември 2019 г. (и по-специално върху условните задължения, провизиите
и задълженията), се разглежда в специфичен годишен одит, извършван от ЕСП,
както е предвидено в член 92, параграф 4 от Регламента за ЕМП.

10

Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за
публичния сектор.
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Освен това ЕСП привлича вниманието върху бележки към финансовите отчети
в окончателните отчети на SRB, в които се описва възможното въздействие
вследствие на настоящата криза с COVID-19 върху портфейла с инвестиции.

Частта „Други въпроси“ разглежда въпроси със специфично
значение (Chafea, CdT и EACEA)

48 В Съобщение на Комисията C(2020)2880/1 от 29 април 2020 г. относно

делегиране на задачи по изпълнението на изпълнителните агенции във връзка
с програмите на ЕС за периода 2021—2027 г. се предвижда прехвърляне на
задачите на Chafea към агенции със седалище в Брюксел. Въпреки това, тъй като
тези операции ще бъдат прехвърлени към други консолидирани субекти на ЕС,
това няма да окаже въздействие върху размера на активите и пасивите
в годишните отчети за 2019 г. Към настоящия момент не е възможно надеждно
изчисляване на условните задължения, произтичащи от това прехвърляне.

49 По отношение на CdT и EACEA ЕСП отбелязва липсата на оповестявания във

връзка с предизвиканата от COVID-19 криза. В окончателните годишни отчети би
следвало да се съдържа подходяща информация относно въздействието на
мерките, свързани с COVID-19, върху текущите и планираните операции на CdT и
EACEA, доколкото това е известно на датата на предаване на окончателните
отчети.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на свързаните
с отчетите приходи за всички агенции

50 За всички агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви

относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите приходи за
годината, приключила на 31 декември 2019 г. Сметната палата счита, че
приходите са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Частта „Обръщане на внимание“ помага за разбирането на отчетите
(ECHA и SRB)

51 По отношение на ECHA Сметната палата отново подчертава, че агенцията

частично се самофинансира и получава такса от всяко дружество, което поиска
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регистрация на химични вещества, съгласно изискванията на Регламента REACH 11.
Агенцията изчислява и фактурира таксите въз основа на информация,
предоставена от дружествата в техните заявления. Извършените от нея
последващи проверки са установили необходимостта от значителни корекции на
таксите, като общият им размер не беше известен в края на 2019 г.

52 ЕСП използва параграф за обръщане на внимание и в своя доклад относно

SRB във връзка с проблема, описан в точка 47 по-горе.

Частта „Други въпроси“ разглежда въпрос с особено значение за
ESMA и SRB

53 По отношение на ESMA таксите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг,

се основават на техните приходи като правни субекти, но не и като отделна група
или група от свързани субекти. Това създава една почти законна възможност за
намаляване или избягване на таксите чрез прехвърляне на приходи от агенциите
за кредитен рейтинг, които се намират под юрисдикцията на ЕС, към техните
свързани субекти извън тази юрисдикция. Вероятното крайно отражение на този
пропуск в нормативната уредба е неизвестно. ESMA е предложил на Комисията
да направи необходимите изменения.
Освен това по отношение на ESMA таксите за депозитарите се изчисляват въз
основа на приложимия за всеки отделен депозитар оборот. Въпреки че
Регламентът относно таксите не предвижда всеобхватна и систематизирана
рамка за контрол, която да гарантира събирането на надеждна информация,
всички депозитари бяха в състояние да представят становища от независими
одитори, в които се посочва, че техните финансови отчети за 2018 г. (използвани
при изчисленията на таксите) дават вярна и точна представа за състоянието им.
Независимо от това, предоставената от тях информация относно броя на
сделките, отчетени пред депозитара през 2018 г., и броя на регистрираните
неприключени сделки към 31 декември 2018 г., е била предмет само на
ограничени проверки от независими одитори. ESMA е информирал за това
Комисията и е предложил изменение на регламента.

54 Без да противоречи на изразеното си официално становище, Сметната
палата обръща внимание на факта, че вноските в Единния фонд за
11

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
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преструктуриране се изчисляват въз основа на информацията, предоставена на
SRB от кредитните институции (и някои инвестиционни посредници). Одитът на
ЕСП на приходите на SRB се базира на тази информация, но не сме проверили
нейната надеждност. Като се има предвид, че Регламентът за Единния механизъм
за преструктуриране не предвижда всеобхватна и систематизирана рамка за
контрол, която да има за цел събирането на надеждна информация, не се
извършват проверки на равнището на кредитните институции. SRB обаче
извършва проверки за анализ и последователност на информацията. Също така
SRB не може да оповестява подробности за базираните на риска изчисления на
вноските за всяка кредитна институция, тъй като те са взаимосвързани
и съдържат поверителна информация за други кредитни институции. Това има
отражение върху прозрачността на тези изчисления.

Одитни становища без резерви относно
законосъобразността и редовността на плащанията,
свързани с отчетите на всички агенции, с изключение на
ACER и EASO

55 За 39 агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви

относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани
с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2019 г. Сметната
палата счита, че плащанията са законосъобразни и редовни във всички
съществени аспекти за тези агенции (вж. фигура 10).

56 По отношение на ACER Сметната палата изразява становище с резерви въз

онова на две нередовни процедури за обществени поръчки. И в двата случая
агенцията не е провела подходяща състезателна процедура за възлагане на
поръчки, което означава, че всички свързани плащания са нередовни. Тези
нередовни плащания, извършени по договорите, които са сключени след
неправилно проведените процедури, представляват 6,3 % от всички плащания,
извършени от ACER през 2019 г.

57 По отношение на EASO Сметната палата изразява становище с резерви,

свързано с одитните ѝ констатации, докладвани от финансовата 2016 година
насам. В своя годишен одит за 2019 г. Сметната палата също така установи, че
редица плащания, свързани с процедура за подбор на експерти консултанти, са
нередовни поради систематичната липса на каквато и да е информация, която
може да представлява адекватна одитна следа. Като цяло Сметната палата
заключава, че размерът на средствата, свързани с тази незадоволителна
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ситуация, представлява 14,6 % от стойността на всички плащания, извършени от
EASO през 2019 г.

„Обръщане на внимание“ по въпрос от значение за Фронтекс

58 Сметната палата не изразява одитно становище с резерви относно

законосъобразността и редовността на разходите, но обръща внимание на факта,
че през 2019 г. Фронтекс е управлявала споразумения за безвъзмездна
финансова помощ със сътрудничещите държави за оперативни дейности на
стойност 183 млн. евро (171 млн. евро през 2018 г.), което представлява 55 % от
бюджета на агенцията. Някои разходи за оборудване, попадащи в тази сума (35 %
от общите разходи за оперативни дейности, или 64 млн. евро), изглежда са много
застрашени от грешки. Опитите за опростяване на финансовото управление на
разходите, свързани с разполагането на техническо оборудване, засега не са
успешни. Сметната палата подчертава също така, че Фронтекс е изпълнила
редица препоръки от предходни одитни доклади. По-специално, агенцията е
предприела стъпки да подобри предварителните проверки и отново е въвела
последващи проверки на възстановяването на разходи през 2019 г.,
в съответствие с препоръките, отправени през предходни години.

Част „Други въпроси“ относно въпроси със специфично значение за
EIGE

59 За EIGE Сметната палата отбелязва, че неприключено дело пред Съда на ЕС12

има отражение върху нейното одитно становище. Делото засяга няколко въпроса,
поставени от Върховния съд на Литва относно прилагането на Директива
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 13 относно работата чрез
агенции за временна заетост за агенциите на ЕС. По-конкретно, литовският съд е
подал запитване дали Директивата се прилага за агенциите на ЕС в качеството им
на публични органи, извършващи икономическа дейност. Литовският съд също
така е поставил въпроса дали агенциите на ЕС трябва да изпълняват изцяло
разпоредбите на член 5, параграф 1 от посочената Директива по отношение на
правата на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, във връзка
с основните условия на труд и заетост, по-специално във връзка със заплащането.
Тъй като решението на Съда на ЕС по тези въпроси може да окаже въздействие
върху позицията на Сметната палата по отношение на използването на временни
12

Дело № C-948/19 (Manpower Lit).

13

ОВ L 327, 5.12.2008 г, стр. 9.
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работници от EIGE, Сметната палата ще се въздържи от констатации и оценки
в тази връзка, включително от проследяване на действията по констатациите от
предходни години, до произнасянето на Съда на Европейския съюз по това дело.

Сметната палата констатира области, в които следва да се
постигнат подобрения, при 29 агенции

60 В допълнение към становищата и придружаващите ги параграфи „Обръщане
на внимание“ и „Други въпроси“, Сметната палата изрази 82 констатации във
връзка с 29 агенции, за да насочи вниманието към области, в които има нужда от
допълнителни подобрения. По-голямата част от тези констатации са свързани
с недостатъци в процедурите за обществените поръчки, както и в предходни
години.

Управлението на обществените поръчки продължава да бъде
областта, най-засегната от грешки

61 Правилата за обществените поръчки имат за цел да гарантират лоялна

конкуренция между кандидатите и осигуряването на икономически найизгодните стоки и услуги, като се зачитат принципите на прозрачност,
пропорционалност, равнопоставеност и недискриминация. В одита на Сметната
палата бяха включени рамкови споразумения, конкретни и преки договори, които
обхващат всички агенции. При девет агенции (Службата на BEREC, Cedefop, EASA,
EFSA, EMA, ENISA, ERA, Eurofound и Европол), одитираните договори са засегнати
от недостатъци от различен характер, свързани с обществените поръчки,
засягащи най-вече доброто финансово управление и законосъобразността. Освен
това при CEPOL Сметната палата откри слабости в системата за вътрешен контрол
на процедурите за обществени поръчки, а при EEA — слабости в мониторинга на
договорите, които вече се изпълняват. Препоръчително е агенциите да
усъвършенстват допълнително своите процедури за обществени поръчки, така че
да осигурят пълно спазване на приложимите правила.

Необходимо е по-добро управление на конфликтите на интереси
и процедурите за набиране на персонал

62 При годишния одит на агенциите за 2019 г. Сметната палата отбеляза ръст

при слабостите в процедурите за набиране на персонал. Бяха одитирани такива
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процедури в 19 агенции. При пет от тях (ACER, EASME, EMSA, EUIPO и eu-LISA)
Сметната палата откри недостатъци.
o

Бяха установени различни случаи, при които вътрешният контрол, насочен
към потенциални конфликти на интереси, не е осъществен правилно (EASME,
EMSA, EUIPO). Сметната палата откри също, че членовете на различни
комисии за подбор систематично не са декларирали и документирали
потенциалните конфликти на интереси, свързани с кандидати в процедурите
за набиране на персонал. Ако конфликтите на интерес в една процедура за
набиране на персонал не се обявят или не се управляват правилно, би могло
да се стигне до излагане на агенциите на риск от съдебни спорове
и възникване на риск за тяхната репутация. Това би могло да причини
и разхищение на ресурси поради забавяне или анулиране на процедурите за
набиране на персонал.

o

Сметната палата разкри и редица слабости, засягащи прилагането на
принципа на равностойно третиране и/или прозрачност (ACER, EMSA, EUIPO,
eu-LISA), липсата на одитна следа (EMSA, EUIPO) и един случай на
неприлагане на ефективен вътрешен контрол (ACER). Тези проблеми също
биха могли да доведат до щети за репутацията и финансови щети за
засегнатите агенции.

63 Ситуации на възможен или реален конфликт на интереси могат да

възникнат, ако служители, напускащи институциите на ЕС, заемат позиции
в частния сектор. Възможно е да се оповести поверителна информация или
бивши служители да злоупотребят с близки лични контакти и приятелство
с предишните си колеги 14. Дори ако обществеността само възприеме като
възможно съществуването на такава ситуация, това може да накърни репутацията
на ЕС. Съгласно предоставена от EBA информация през 2019 г. изпълнителният
директор на EBA е подал оставка, за да поеме длъжността главен изпълнителен
директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа, която представлява
финансовия сектор в Европа. Съветът на надзорниците е одобрил поемането на
нова длъжност от бившия изпълнителен директор, при определени условия.
Европейският омбудсман е предприел проверка на ситуацията през януари
2020 г. На 7 май 2020 г. Европейският омбудсман е установил, че решението на
EBA да не забрани на изпълнителния си директор да поеме длъжността главен
14

Вж. Решение на Европейския омбудсман в стратегическо проучване OI/3/2017/NF
относно управлението от страна на Комисията на ситуации на „кадрови въртележки“
с участието на нейни служители, 28 февруари 2019 г.
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изпълнителен директор на лобистка организация от финансовия сектор
представлява лошо управление 15. Според него забраната за поемане на тази
длъжност би била необходима и пропорционална мярка в този случай. 16
Омбудсманът също така е констатирал лошо управление във връзка с това, че EBA
не е прекратила незабавно достъпа на своя изпълнителен директор до
поверителна информация. Омбудсманът е отправил препоръки към EBA за
подобряване на третирането на подобни ситуации в бъдеще 17.
Съгласно препоръката на Европейския омбудсман EBA трябва да изпрати
подробен отговор до омбудсмана до 31 август 2020 г. EBA е изпратил своя
отговор на 28 август 2020 г.18 В него EBA посочва, че е приел нова политика с цел
изпълнение на подробните препоръки на Европейския омбудсман.

Установени са слабостите в бюджетното управление

64 Съгласно Финансовия регламент бюджетните кредити, предоставени за

определена година, могат да бъдат пренесени за следващата година при
определени условия 19. Въпреки че Финансовият регламент не определя таван за
такива пренасяния и те до голяма степен могат да бъдат оправдани
с многогодишния характер на операциите, прекомерният размер на пренесените
бюджетни кредити може да е показателен за закъснения в изпълнението на
работната програма или плановете за обществени поръчки. Алтернативно, те
могат да подсказват и за структурен проблем, слабо бюджетно планиране или
възможно нарушение на бюджетния принцип на ежегодност. За пет агенции
(ACER, CHAFEA, EASME, EU-OSHA и FRA) Сметната палата отбеляза някои такива
слабости.

15

Вж. параграф 33 или стр. 11 от препоръката на Европейския омбудсман по дело
2168/2019/KR.

16

Вж. параграф 33 или стр. 11 от препоръката на Европейския омбудсман по дело
2168/2019/KR.

17

Вж. стр. 11 от препоръката на Европейския омбудсман по дело 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987

19

Условията за пренасяне на бюджетни кредити са посочени в член 12 и член 13 от
Финансовия регламент.
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Агенциите проследяват действията, предприети във връзка
с одитните констатации от предходни години

65 Сметната палата представя информация за състоянието на предприетите от

агенциите действия във връзка с отправените констатации от предходни години.
Фигура 11 показва, че по отношение на 207 констатации, по които не са били
предприети действия в края на 2018 г., в повечето случаи корективните мерки са
приключени или продължават да се изпълняват през 2019 г. От 87-те констатации,
по които не са предприети действия или са били в процес на изпълнение, в 16
случая необходимите корективни действия не са били (изцяло) под контрола на
съответната агенция.

Фигура 11 — Действия на агенциите за проследяване на констатации
от предходни години
Предстоящи
Текущи
Общо
констатации
и оценки

207

Завършени
Не е приложимо
Източник: ECA.
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Други публикации, свързани
с агенциите, изготвени от Сметната
палата
Бъдещето на агенциите на ЕС — необходими са повече
гъвкавост и сътрудничество

66 След като в миналото се съсредоточаваше предимно върху резултатите на

отделните агенции, пред 2019 г. Сметната палата извърши първата цялостна
оценка на условията, въведени от ЕС, с които се цели агенциите ефективно да
допринасят за изпълнението на неговите политики в полза на всички граждани.
ЕСП заключава, че агенциите играят все по-значима роля за изпълнението на
политиките на ЕС, а съществуващите условия подпомагат тяхната дейност.
Въпреки това в рамките на одита беше установено, че е необходима повече
гъвкавост при създаването, функционирането и евентуалното прекратяване на
дейността на агенциите. Констатациите на ЕСП показват, че някои агенции биха
извършили своята дейност по по-пълноценен начин, ако бяха получили повече
подкрепа от държавите членки, промишления сектор, Комисията или други
агенции.

67 Одиторите препоръчват на Комисията и агенциите:
1)

да следят за целесъобразността, съгласуваността и гъвкавостта при
създаването на агенциите;

2)

да разпределят ресурсите по по-гъвкав начин;

3)

да подобрят управлението, отчетността и докладването във връзка
с изпълнението; и

4)

да засилят ролята на агенциите като центрове за експертен опит
и работа в мрежа.

68 Пълният текст на заключенията от одита, заедно със съответните препоръки

и отговорите на Комисията и на агенциите, могат да бъдат намерени в Специален
доклад № 22/2020 на Европейската сметна палата, който е публикуван на нашия
уебсайт eca.europa.eu.
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Фигура 12 — Други специални одитни доклади на ЕСП, свързани
с агенциите
Функция 1а
от МФР

Одитен състав I
Устойчиво използване
на природните
ресурси

Функция
2 от МФР

Функция
3 от МФР

EFSA, EMA

EEA

Специален доклад № 2/2019
„Химически опасности в храната
ни — политиката на ЕС за
безопасност на храните
осигурява защита, но е
изправена пред
предизвикателства“

Специален доклад № 16/2019
„Европейски икономически сметки
за околната среда – ползата за
създателите на политики може да
се подобри“

EFSA
Специален доклад № 4/2019
„Системата за контрол на
биологичните продукти е
усъвършенствана, но някои
предизвикателства остават“

Chafea
Специален доклад № 7/2019
„Действия на ЕС за
трансгранично здравно
обслужване — въпреки
значителните амбиции е
необходимо по-добро
управление“

EEA

Одитен състав II
Инвестиции за
сближаване, растеж
и приобщаване

Самофинансиращи се

Специален доклад № 8/2019
„Вятърна и слънчева енергия
за производство на
електроенергия –
необходими са значителни
действия, за да се постигнат
целите на ЕС“

INEA
Специален доклад № 11/2019
„Нормативната уредба на ЕС
допринася за
модернизиране на
управлението на
въздушното движение, но
финансирането до голяма
степен не е било
необходимо“

Специален доклад № 18/2019
„Емисии на парникови газове в ЕС –
докладването на емисиите е добро,
но е необходима по-качествена
информация за бъдещото им
намаляване“
Специален доклад № 23/2019
„Стабилизиране на доходите на
земеделските стопани —
необходимо е да се преодолеят
слабото използване на
инструментите и
свръхкомпенсирането, въпреки
наличието на широк набор от
инструменти“

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Специален доклад № 21/2019
„Предизвикателството
„резистентност към
антимикробни средства“ —
постигнат е напредък в сектора на
животновъдството, но ЕС все още
няма решение на тази здравна
заплаха“

INEA, EASME, ACER
Chafea
EACEA, ERCEA, REA
Специален доклад № 19/2019
„INEA — реализирани са
ползи, но следва да се
преодолеят някои
недостатъци, свързани с МСЕ“
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Функция 1
а от МФР

Одитен състав III
Външни действия,
сигурност и
правосъдие

Одитен състав IV
Регулация на пазара и
конкурентоспособна
икономика

Функция
2 от МФР

Самофинансиращи се

Функция
3 от МФР

eu-LISA, Фронтекс

EASO, Фронтекс, FRA

Специален доклад № 20/2019
„Информационни системи на ЕС,
подпомагащи граничния контрол
– силен инструмент, но е
необходим по-голям акцент
върху предоставянето на
навременни и пълни данни“

Специален доклад № 24/2019
„Предоставяне на убежище,
преместване и връщане на
мигранти — необходими са
мерки за преодоляване на
разминаването между цели и
резултати“

EBA
Специален доклад № 10/2019
„Стрес тестове на банките в ЕС
— осигуряват най-големия
обем досега информация за
банките, но са необходими подобра координация и повече
внимание към рисковете“

EUIPO
Становище № 1/2019
„Становище относно
предложението за Регламент BC01-2019 на Бюджетния комитет
на Службата на Европейския
съюз за интелектуална
собственост за определяне на
финансовите разпоредби,
приложими за Службата
(„предложението за финансов
регламент“)“

SRB
Становище № 2/2019
„Становище относно
предложението за Финансовия
регламент на Съвета по
преструктуриране (SRB) за
определяне на финансовите
разпоредби, приложими за него“

CPVO
Становище № 3/2019
Становище относно
предложението за финансов
регламент на Службата на
Общността за сортовете растения
(„предложения финансов
регламент“)

Одитен състав V

EPPO

EU-OSHA

Финансиране и
административно
управление на ЕС

Специален доклад № 1/2019
„Борба с измамите при
разходването на средства от
ЕС — необходими са
действия“

Специален доклад № 13/2019
„Етичните рамки на
одитираните институции на
ЕС — възможности за
подобрение“

Източник: ECA.
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Годишни доклади за отделните
агенции
69 За преглед на декларациите за достоверност (одитни становища) за

отделните агенции, моля, натиснете името на съответната агенция в диаграмата
по-долу. Списъкът на акронимите се намира на следващата страница.

Фигура 13 — Връзки към отделните годишни доклади относно
отчетите на агенциите
Дания
EEA

Швеция
ECDC

Литва
EIGE

Латвия
Служба на
BEREC

Финланд
ия
ECHA

Естония
eu-LISA

Германия
EASA, EIOPA

Полша
Фронтекс

Нидерландия
EMA, Евроюст,
Европол

Чешка
република
GSA

Ирландия
Eurofound

Австрия
FRA

Белгия
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB

Словакия
ELA
Унгария
CEPOL, EIT

Люксембург
CdT, Chafea
EPPO, ESA

Румъния
-

Франция
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

България
-

Португалия
EMCDDA, EMSA
Испания
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Кипър
Италия
EFSA, ETF

Словения
ACER

Малта
EASO

Хърватия
-

Гърция
Cedefop,
ENISA
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Фигура 14 — Списък на използваните акроними
Акроним

Пълно наименование

ACER

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на
енергия

Служба на
BEREC

Агенция за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения (BEREC)

CdT

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Cedefop

Европейски център за развитие на професионалното обучение

CEPOL

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на
правоприлагането

Chafea

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското
стопанство и храните

CPVO

Служба на Общността за сортовете растения

EACEA

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

EASA

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

EASME

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

EASO

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

EBA

Европейски банков орган

ECDC

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

ECHA

Европейска агенция по химикали

EEA

Европейска агенция за околна среда

EFCA

Европейска агенция за контрол на рибарството

EFSA

Европейски орган за безопасност на храните

EIGE

Европейски институт за равенство между половете

EIOPA

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване.

EIT

Европейски институт за иновации и технологии

ELA

Европейския орган по труда

EMA

Европейска агенция по лекарствата

EMCDDA

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

EMSA

Европейска агенция за морска безопасност

ENISA

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

EPPO

Европейска прокуратура

ERA

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

ERCEA

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
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ESA

Агенция за снабдяване към Евратом

ESMA

Европейски орган за ценни книжа и пазари

ETF

Европейска фондация за обучение

EUIPO

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

eu-LISA

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода,
сигурност и правосъдие

EU-OSHA

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Eurofound

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Евроюст

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие

Европол

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането

FRA

Агенция на Европейския съюз за основните права

Фронтекс

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

GSA

Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

INEA

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

REA

Изпълнителна агенция за научни изследвания

SRB

Единен съвет за преструктуриране

Мрежа от агенции на ЕС — EUAN
Отговор на EUAN

17
EUIPO обръща внимание на решението на законодателите, което беше потвърдено в
хода на последната законодателна реформа. Съгласно член 176, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г.
относно марката на Европейския съюз (РМЕС) „бюджетният комитет освобождава
изпълнителния

директор

от

отговорност

за

изпълнението

на

бюджета“.

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се основава в
голяма степен на годишните доклади на Палатата.
CPVO изтъква, че административният съвет на Органа се явява неговият бюджетен
орган. Приложимата разпоредба е посочена в член 109 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на
Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения.
ЕСП посочва, че също е изцяло самофинансираща се агенция. Бюджетът и щатното
разписание на ЕСП се одобряват на пленарната му сесия по предложение на
председателя на Съвета в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

60, 61, 62 и 63
Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN) приветства годишния доклад на Европейската
сметна палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година. EUAN приема
предварителните констатации и наблюдения на Палатата, по-специално в областта на
управлението на обществените поръчки, конфликтите на интереси, процедурите за
набиране на персонал и управлението на бюджета. Членовете на EUAN се ангажират
непрекъснато да подобряват своите политики и процедури. Мрежата желае да
подчертае, че предварителните констатации и наблюдения се различават за отделните
агенции и поради това Мрежата се позовава на индивидуалните отговори на агенциите
във връзка с декларациите за достоверност.

EUAN — Мрежа на агенциите на Европейския съюз

Одитен екип

Alex Brenninkmeijer (член на ЕСП)

Raphael Debets (ръководител на кабинет)
Ioanna Metaxopoulou (директор на Одитен състав IV); Valeria Rota (главен
ръководител); ръководители на задача: Andreja Pavlakovic Milosavljevic,
Arunas Juozulynas, Hans Christian Monz, Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;
Одитори: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica,
Janis Gaisonoks (командирован национален експерт), Joao Pedro Bento,
Julio Cesar Santin Santos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Севдалина Тодорова,
Светослава Ташкова, Carlos Soler Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt;
Секретарска подкрепа: Judita Frangez и Mari Liis Pelmas Gardin;
Alexandra Mazilu (графичен дизайн) и Richard Moore (езикова подкрепа)

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител
Alex Brenninkmeijer — член на Сметната палата, в Люксембург на 22 септември
2020 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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