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В съответствие с член 287, параграфи 1, 2 и 4 от ДФЕС, член 258 от Регламент (ЕС,
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013,
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 43 от
Регламент (ЕС) 2018/1877 на Съвета от 26 ноември 2018 година относно финансовия
регламент, приложим за единадесетия Европейски фонд за развитие, и за отмяна на
Регламент (ЕС) 2015/323

Сметната палата на Европейския съюз, на заседанията си
от 21 октомври и 11 ноември 2021 г., прие своя

Доклад относно резултатите, постигнати с бюджета
на ЕС — състояние в края на 2020 година
Докладът, придружен от отговорите на институциите във връзка с констатациите
и оценките на Европейската сметна палата, беше изпратен на органите по
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и на другите
институции.

Членовете на Европейската сметна палата са:
Klaus-Heiner LEHNE (Председател), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU,
Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Илиана Иванова, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL - PELCZ, Eva LINDSTRÖM,
Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN,
Ivana MALETIĆ, Francois – Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER,
Marek OPIOLA
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Въведение
0.1. Настоящият доклад представлява втората част на Годишния доклад на

Европейската сметна палата (ЕСП) за финансовата 2020 година. Той разглежда
резултатите от изпълнението на разходните програми, финансирани от
бюджета на ЕС, в края на 2020 година. В другата част на доклада са разгледани
надеждността на отчетите на ЕС и законосъобразността и редовността на
свързаните с тях операции.

0.2. Ние разделихме годишния си доклад на тези две части като двугодишен

пилотен проект, който започна с годишния доклад за финансовата 2019 година.
Основната причина за този проект е да се обърне по-голямо внимание на
резултатите, постигнати с бюджета на ЕС, в годишното докладване на ЕСП. Освен
това разделянето на годишния доклад ни позволява да направим преглед на
Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), който е основният
доклад на високо равнище на Комисията относно изпълнението бюджета на ЕС.
Като се има предвид, че законоустановеният срок за публикуването му е в края на
юни на годината n+ 1, в миналото не беше възможно да го включим в обхвата на
нашия Годишен доклад, който обикновено се публикува в началото на октомври.

0.3. Тази част от доклада се състои от седем глави:
o

В глава 1 проверяваме дали и по какъв начин Комисията и съзаконодателите
са използвали поуките, извлечени от предходни периоди на
многогодишната финансова рамка (МФР) (например от общи оценки,
оценки на въздействието и извършени одити), за да подобрят
разработването и изпълнението на разходните програми за периода 2021—
2027 г. ЕСП извърши тази проверка въз основа на извадка от
законодателните предложения на Комисията за пет от 48 разходни
програми, създадени за периода 2021—2027 г., които обхващат около 60 %
от общия бюджет за периода.
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o

В глави 2—6 ЕСП анализира резултатите, постигнати от програмите на ЕС
по функции 1а, 1б, 2, 3 и 4 от МФР за периода 2014—2020 г. Целта ни беше да
установим каква е наличната информация за изпълнението и въз основа на
тази информация да преценим доколко успешни са резултатите от
разходните програми на ЕС. От 58 разходни програми, създадени за периода
2014—2020 г., ЕСП избра пет, които, взети заедно, представляват около една
пета от всички плащания, извършени до края на 2020 г. по поетите
задължения по МФР за периода 2014—2020 г. Преди това в доклада на ЕСП
относно изпълнението за 2019 г. бяха обхванати девет други програми, които
представляват около три четвърти от общия размер на плащанията в края на
2019 г. ЕСП базира своята оценка на информацията за изпълнението,
постъпваща от Комисията (включително ГДУИ, показатели за изпълнение
и оценки), и на най-новите констатации от извършените от нас одити
и прегледи, при наличие на такива. Ние проверихме информацията на
Комисията за изпълнението от гледна точка на достоверността
и съгласуваността с нашите констатации, но не извършихме одит на нейната
надеждност.

o

В глава 7 са представени резултатите от проследяването на последващите
действия във връзка с одитни препоръки, отправени от ЕСП в публикувани
през 2017 г. специални доклади.

0.4. При изготвянето на настоящия доклад ЕСП взе предвид въздействието на

оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и пандемията от COVID-19 върху
изпълнението на разходните програми на ЕС. Повечето от данните от
мониторинга, на които се основава настоящият доклад, обаче са от 2019 г. или
преди това, т.е. преди оттеглянето на Обединеното кралство от единния пазар
и митническия съюз на ЕС и преди разпространението на COVID-19 в Европа.

0.5. В Допълнението към доклада разясняваме използвания подход
и методология.
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0.6. ЕСП се стреми да представя своите констатации и оценки точно и ясно.

Невинаги е възможно да се избегне употребата на терминология, специфична за
ЕС и неговите политики и бюджет, или за областите на счетоводството и одита. На
уебсайта на ЕСП е публикуван речник на термините 1, съдържащ определения
и разяснения на най-често срещаните специализирани термини. Термините от
този списък са посочени в курсив при първоначалната им употреба във всяка
глава.

0.7. Благодарим на Комисията за отличното ѝ сътрудничество при изготвянето
на настоящия доклад. Отговорите на Комисията по констатациите и оценките на
ЕСП са представени заедно с настоящия доклад.

1

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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Въведение
1.1. ЕС изпълнява целите на политиките си чрез съчетание от разходни

програми, финансирани или съфинансирани от бюджета на ЕС, и инструменти на
политиката, които не са свързани с разходи (предимно регулации).

1.2. ЕС изпълнява разходните си програми в рамките на седемгодишни цикли

— периоди на многогодишна финансова рамка (МФР). През последните няколко
години се осъществяваше напрегната подготовка за МФР за периода 2021—
2027 г. МФР се основава на подробен законодателен пакет, предложен от
Комисията и приет от Парламента и Съвета съгласно процедурите, определени в
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Той включва:
o

Регламента за МФР, в който се определят общият размер на бюджета на ЕС,
както и основната му структура (разделена на разходни категории или
„функции“, всяка от които има собствени граници на годишните разходи или
„тавани“) и правилата за гъвкавост относно прехвърлянето на средства
между функции и години. Регламентът за МФР се приема от Съвета
с единодушие и по специална законодателна процедура, със съгласието на
Парламента 1.

o

секторните регламенти във връзка с МФР, които осигуряват правното
основание за разходните програми и в които се определят основните им
правила. Тези регламенти обикновено се приемат с обикновена
законодателна процедура 2, като Парламентът и Съветът действат като
равнопоставени законодатели.

1.3. Съществен фактор, който засяга резултатите от изпълнението на

разходните програми на МФР, е тяхното своевременно започване и протичане.
При представянето на законодателните си предложения за МФР за периода
2021—2027 г. Комисията обяви целта си те да бъдат приети преди предстоящите
тогава избори за Европейски парламент през май 2019 г. 3 В прегледа си 4 на

1

Член 312, ДФЕС.

2

Член 294, ДФЕС.

3

COM(2018) 321 final, стр. 28.

4

Преглед на ЕСП № 06/2018: Информационно-аналитичен документ „Предложение на
Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“, юли 2018,
точка 17.
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предложението на Комисията Европейската сметна палата (ЕСП) оценява тази цел
като твърде амбициозна (тъй като с нея се допуска, че законодателният процес
може да бъде завършен за една година в сравнение с две години и половина за
предишния период на МФР), но подчертава, че тя е важна за въвеждането на
новите разходни програми без закъснения. Както е показано на фигура 1.1,
законодателният процес за приемането на МФР за периода 2021—2027 г.
в действителност е отнел над три години. В случая на законодателството
в областта на ОСП процесът все още не беше приключил към момента на
завършване на одитната работа на ЕСП за тази глава и през декември 2020 г.
беше приет преходен регламент, с който се осигурява продължаване на ОСП до
края на 2022 г. съгласно правилата в сила за периода 2014—2020 г. Отчасти
закъснението може да се свърже с избухването на пандемията от COVID-19, която
значително промени приоритетите в политическия дневен ред на ЕС от началото
на 2020 г. и доведе до спешно преразглеждане на предложенията за МФР
и разработката на пакета NGEU.
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Фигура 1.1 — Приемането на секторното законодателство за МФР за
периода 2021—2027 г. е отнело почти една година повече отколкото
за предишния период
Регламенти:

Предложение

Първоначално
планирано приемане

Предишна МФР
2020 г.
2018 г.
2019 г.
Май
2018 г.

Май
2019 г.

Май
2018 г.

Май
2019 г.

Приемане

Декември
2020 г.

МФР за периода 2021—2027 г.
2021 г.

Юни
2021 г.

в процес на
приемане

Юни
Май
2018 г. 2019 г.

Юни
2021 г.

Предишна МФР
2012 г.

Юни
2011 г.
Октомври
2011 г.
Октомври
2011 г.
Декември
2011 г.

2013 г.

2023 г.

Регламент за МФР

Юни
Май
2018 г. 2019 г.

2011 г.

2022 г.

Регламенти по политиката на сближаване:
1) ЕФРР + КФ и
2) общоприложими разпоредби
Регламенти в областта на ОСП:
1) стратегически планове,
2) обща организация на пазарите и
3) хоризонтален
Регламент в областта на съседството и
сътрудничеството за развитие:
1) ИССРМС

МФР 2014—2020 г.

2014 г.

Декември
2013 г.
Декември
2013 г.

2015 г.

2016 г.

Регламент за МФР
Регламенти по политиката на сближаване:
1) ЕФРР, 2) КФ и 3) общоприложими
разпоредби

Регламенти в областта на ОСП:
1) директни плащания, 2) ЕЗФРСР, 3) обща
организация на пазарите и 4) хоризонтален
Регламенти в областта на съседството и
сътрудничеството за развитие: 1) инструмент
Март
за сътрудничество за развитие и 2)
2014 г.
европейски инструмент за съседство

Декември
2013 г.

Източник: ЕСП, въз основа на EUR-Lex.

1.4. ЕС е разработил принципи, с които да се гарантира, че неговите

законодателни актове (включително, но не само, законодателството за МФР) са
с високо качество. През 2016 г. Парламентът, Съветът и Комисията сключват
междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, а през
2017 г. Комисията публикува своите насоки за по-добро регулиране (актуализация
на насоките за по-добро регулиране от 2015 г.), придружени от набор подробни
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бележки с насоки, съвети и най-добри практики, наречен „Инструментариум за
по-добро регулиране“. Както в споразумението, така и в насоките се признава, че
качеството на законодателството (което в случая на законодателството за МФР
засяга разработването и бъдещото изпълнение на разходните програми) зависи
от няколко основни елемента, в т.ч.:
o

общи оценки, т.е. независими оценки на ефективността, ефикасността,
съгласуваността, целесъобразността и европейската добавена стойност на
дадена политика или разходна програма (в случая на МФР). Те може да
бъдат последващи, т.е. да бъдат извършени след пълното изпълнение на
политиката или програмата, или междинни, т.е. по време на периода на
изпълнението;

o

оценки на въздействието, при които се анализират вероятните ефекти на
дадена инициатива в областта на политиката или предложена разходна
програма (в случая на МФР). Те надграждат поуките, извлечени от
изпълнението в миналото и определени в съответните оценки, но може да се
отнасят и до заключения и препоръки от предишни одити.

17

Обхват и подход
1.5. Основният одитен въпрос за настоящата глава е дали и по какъв начин

Комисията, както и Парламентът и Съветът, са използвали поуките, извлечени от
предходни периоди на МФР, за да подобрят разработването и изпълнението на
разходните програми за периода 2021—2027 г. ЕСП се съсредоточи върху
извлечените поуки, които имат отношение към изпълнението на програмите. За
да отговори на този въпрос, ЕСП анализира дали:
o

съществува процес, който дава възможност на Комисията да включи
извлечените поуки в своите законодателни предложения (точки 1.9—1.23);

o

законодателните предложения на Комисията отчитат поуките, извлечени от
оценките, одитите и оценките на въздействието (точки 1.24—1.27);

o

съществени изменения, засягащи изпълнението на тези предложени
разходни програми, могат да бъдат свързани с оценки на въздействието
(включително тези, които са изготвени от Парламента или Съвета) или
с други източници за извличане на поуки (точки 1.28—1.32).

1.6. От 48-те разходни програми, утвърдени за периода 2021—2027 г., ЕСП се

съсредоточи върху пет, които, взети заедно, представляват 60 % от общия бюджет
на МФР:
o

две във функция 2 на МФР „Сближаване, устойчивост и ценности“: (1)
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и (2) Кохезионен фонд
(КФ);

o

две във функция 3 на МФР „Природни ресурси и околна среда“, които
формират двата стълба на общата селскостопанска политика (ОСП): (3)
Европейски фонд за гарантиране на земеделието (EФГЗ) и (4) Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР); и

o

една във функция 6 на МФР „Съседните региони и светът“: (5) Инструмент
за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество (ИССРМС).

1.7. Както е показано в таблица 1.1, ЕСП провери шест законодателни

процедури, свързани с тези програми, както и една, свързана с цялата МФР
(включително 17 свързани с тях общи оценки и три оценки на въздействието).
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Таблица 1.1 — ЕСП провери шест законодателни процедури,
свързани с пет програми, и една, свързана с цялата МФР.
Законодателна
процедура

Регламент

Обхванати програми

2018/0197/COD

Регламент относно ЕФРР
и КФ

2018/0196/COD

Регламент за
общоприложимите
разпоредби

2018/0216/COD

Регламент относно
стратегическите планове по
ОСП*

2018/0218/COD

Обща организация на
пазара*

2018/0217/COD

Хоризонтален регламент за
ОСП*

2018/0243/COD

Регламент за ИССРМС

ИССРМС

2018/0132/APP

Регламент за МФР

Всички

ЕФРР и КФ

ЕФГЗ и ЕЗФРСР
(ОСП)

* Законодателно предложение — регламентът все още не беше приет към момента на
извършване на одита.
Източник: ЕСП.

1.8. Комисията е изготвила горепосочените законодателни предложения през

май и юни 2018 г. Към момента на приключване на одитната работа на ЕСП през
септември 2021 г. съзаконодателите все още не бяха приели законодателството
за ОСП. Поради тази причина ЕСП не успя да разгледа измененията
в законодателните предложения на Комисията за двете програми по ОСП.
Подробно описание на подхода и методологията на ЕСП е представено
в приложението.
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Подходът за „по-добро регулиране“
помага на Комисията да определя
извлечени поуки
1.9. Подходът на Комисията за по-добро регулиране е полезен в процеса на

определяне на извлечени поуки и тяхното използване за подобряване на
изпълнението. ЕСП провери дали Комисията е спазила определени ключови
изисквания от този подход, които според нас допринасят за по-голяма
прозрачност и използване на доказателства в процеса на създаване на политики
на ЕС:
o

Поуките, извлечени от оценките на минали действия на ЕС, следва да са на
разположение и да бъдат включвани в работата по оценяване на
въздействието от самото начало (принципа „най-напред оцени“).
Приложимите доказателства от тези последващи оценки следва да бъдат
предоставяни в подкрепа на изготвянето на нови инициативи.

o

Общите оценки и оценките на въздействието следа да бъдат публикувани.

o

В заключенията на общите оценки следва ясно да се определят извлечените
поуки, а отговорните генерални дирекции (ГД) следва да определят
съответните последващи действия.

o

В оценките на въздействието трябва да се сравняват варианти на
политиката въз основа на тяхното икономическо, социално и екологично
въздействие. На всички относими въздействия следва да се извършва
качествена а където е възможно, и количествена оценка.

o

По принцип, преди Комисията да публикува законодателно предложение, се
изисква придружаващата оценка на въздействието да получи положително
становище от Комитета за регулаторен контрол (КРК), създаден от
Комисията през 2016 г., за да оценява качеството на всички оценки на
въздействието и на значимите общи оценки.
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Комисията е спазвала до голяма степен принципа „найнапред оцени“, с някои ограничения, свързани най-вече
с цикъла на МФР

1.10. В контекста на разходните програми на ЕС поради фактори като времето,

необходимо на програмите да произведат крайни продукти и крайни резултати,
и времето, необходимо за оценяването им, пълното прилагане на принципа „найнапред оцени“ е затруднено. Например последващата оценка на дадена
програма е невъзможно да бъде изготвена навреме, за да бъде взета под
внимание в оценката на въздействието за следващия период на МФР. Найдоброто, което може да бъде постигнато, е оценките на въздействието за
следващия период на МФР да бъдат основани на междинните оценки за
настоящия период на МФР (които, ако са налични 5, могат да предложат
единствено предварителна оценка на изпълнението на програмата) и на
последващите оценки за предишната МФР. Този ефект се засилва от правилото
„n+3“, с което се разрешава за определени програми да се извършват плащания
до три години след поемането на бюджетното задължение (вж. фигура 1.2).

Фигура 1.2 — В най-добрия случай в свързаните с МФР оценки на
въздействието се използват междинните оценки от предишния
период и последващите оценки от периода преди него
Оценка на въздействието

МФР за периода
2021—2027 г.

Междинна оценка
Оценка на
въздействието

МФР за периода
2014—2020 г.

Последваща оценка

Междинна оценка
МФР за периода
2007—2013 г.

Последваща оценка

Източник: ЕСП.

5

Вж. също точка 3.14 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г.
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1.11. За законодателните процедури в извадката на ЕСП заключението на КРК6

е, че като цяло Комисията е спазила принципа „най-напред оцени“. Единственото
изключение е пакетът от законодателни предложения за ОСП. В този случай
Комисията е могла да разчита на някои скорошни общи оценки на ОСП, но не е
разполагала навреме с всеобхватен набор от такива оценки (нито последващи
оценки за МФР за периода 2007—2013 г., нито междинни за МФР за периода
2014—2020 г.), които да покриват всички важни аспекти на ОСП, за да ги включи
в оценката на въздействието. Вземайки предвид описаните в точка 1.10
ограничения, оценката на ЕСП относно принципа „най-напред оцени“
потвърждава тази на КРК.

1.12. Комисията не е извършила оценка на въздействието за предложението

за регламент за общоприложимите разпоредби, в което се съдържат важни
хоризонтални правила, приложими за ЕФРР, КФ и още шест програми. ЕСП е
коментирала в становището 7 си относно законодателното предложение, че това е
отклонение от практиката на Комисията през 2011 г. за периода 2014—2020 г. При
отсъствие на оценка на въздействието не са били налични достатъчно
доказателства, че в своето предложение Комисията е взела оптимални решения
във връзка с някои ключови параметри и режими, засягащи изпълнението на
съответните програми.

Общите оценки оценките на въздействието се публикуват,
но понякога трудно могат да бъдат намерени

1.13. В насоките за по-добро регулиране от 2015 г. се въвежда промяна

в начина, по който се провеждат оценките. В миналото Комисията е сключвала
договори с външни експерти за извършването на тези оценки. При новите насоки
Комисията е започнала да ги изготвя вътрешно под формата на работни
документи на службите на Комисията (SWD) от съответните ГД. Проучванията за
оценка, извършвани от външни експерти, все още се използват като един от
ключовите източници на входящи данни. За съобщаване на резултатите от
оценките и свързаните с тях проучвания се използват различни канали. Външните
проучвания за оценяване са на разположение на уебсайта EU Bookshop, докато
работните документи на службите на Комисията с общи оценки и оценки на
въздействието могат да се изтеглят от EUR-Lex, от официалния регистър на
6

Годишен доклад на КРК за 2018 г., приложение: Impact assessments and evaluations.

7

Становище № 6/2018 относно регламента за общоприложимите разпоредби, точки 5,
81 и 113.
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документите на Комисията и от портала „Споделете мнението си“. Често
относими документи могат да се намерят и на уебсайтовете на съответните ГД 8.

1.14. Публикуването на общите оценки и оценките на въздействието е

ключова възможност за ангажиране със заинтересованите страни и широката
общественост. Разпространението на констатациите от общите оценки е условие
за активно обсъждане. С оглед максимална прозрачност и лесен достъп
в насоките на Комисията се посочва, че окончателните SWD относно оценките
трябва да се публикуват централно заедно със свързаните с тях външно
проучване и становище на КРК (ако е приложимо) 9.

1.15. Не съществува обаче единна точка за достъп до всички публикувани,

текущи и планирани общи оценки и оценки на въздействието. Намирането на
относимата информация е трудно. В Съобщението на Комисията относно подобро регулиране от април 2021 г. се предвижда свързването на различни
регистри с доказателства и портали и ангажиране на Европейския парламент и на
Съвета за изграждане на общ регистър на доказателствата, т.нар. „Съвместен
законодателен портал“. Това ще позволи на всеки, който се интересува от
процеса на създаване на политиките на ЕС, да намери лесно всички доказателства
в подкрепа на дадена инициатива 10.

В оценките се формулират извлечени поуки, но не се
определят ясно последващи действия

1.16. Съгласно насоките за по-добро регулиране в заключенията на оценката

трябва да се посочват извлечените поуки, за да се допринася по този начин за
бъдещото развитие на политиката. Като цяло в разгледаните от ЕСП оценки има
ясно формулирани извлечени поуки и те са представени в отделен раздел,
поради което се намират лесно.

8

Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020,
Служба на Европейския парламент за парламентарни изследвания, ноември 2017.

9

Насоки за по-добро регулиране, Chapter VI – Guidelines on evaluation (including fitness
checks), Европейска комисия.

10

По-добро регулиране:обединяване на силите за по-добро законотворчество,
Европейска комисия.
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1.17. В насоките за по-добро регулиране се посочва също така, че резултатите

от оценките следва да бъдат разгледани и където е приложимо, да бъдат
допълнени от последващи действия. В насоките се изисква в годишните планове
за управление, публикувани от съответните ГД на Комисията, да бъдат
определени последващи действия, произтичащи от резултатите от оценките.
Насоките също така посочват, че определянето и споделянето на планираните
последващи действия е част от поемането на отговорност и отчетността за
действията на ЕС и осигурява по-голяма прозрачност.

1.18. ЕСП анализира плановете за управление на Генерална дирекция

„Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI), Генерална дирекция
„Регионална и селищна политика“ (REGIO), Генерална дирекция „Политика за
съседство и преговори за разширяване“ (NEAR) и Генерална дирекция
„Международни партньорства“ (INTPA) за периода 2018—2021 г. ЕСП установи, че
в тях не се съдържат ясно определени последващи действия, свързани
с резултатите от оценките на разходните програми на ЕС. Между 17-те разгледани
оценки бяха открити два примера за планове за последващи действия, които са
отделни вътрешни документи на Комисията и не са достъпни за широката
общественост. Освен това ЕСП разгледа вътрешните инструкции на Комисията за
изготвянето на тези планове за управление за същия период. ЕСП установи, че
в инструкциите за плановете за управление за 2018 г. и 2019 г. се съдържа
изискване за включване на последващи действия от оценките, но такова
изискване не присъства в редакциите на инструкциите за 2020 г. и 2021 г.

В оценките на въздействието се представят различни
варианти, но с ограничен количествен анализ

1.19. В насоките за по-добро регулиране се посочва, че в оценките на

въздействието следва да се сравняват варианти на политиката въз основа на
тяхното икономическо, социално и екологично въздействие, като по възможност
се използват количествено изразени разходи и ползи. В разгледаните от ЕСП
оценки на въздействието са представени различни варианти, но те невинаги
представляват всеобхватни алтернативни сценарии, обхващащи всички важни
аспекти на програмата. По отношение на обхванатите в тях аспекти различните
варианти са съпоставими, като в по-голямата си част се основават на качествена
информация, тъй като количествената информация като анализи на разходите
и ползите или анализи на разходната ефективност е била ограничена (вж.
таблица 1.2). Относимият количествен анализ може да помогне на читателите да
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преценят по-добре сравнителните предимства на препоръчания в оценката на
въздействието вариант.

Таблица 1.2 — В оценките на въздействието се представят различни
варианти, които са качествено съпоставими, но се предлага
ограничен количествен анализ
ЕФРР и Кохезионен
фонд

За ЕФГЗ и ЕЗФРСР

ИССРМС

Представяне на няколко варианта
В оценката на
въздействието се
представя базов
сценарий и три варианта
за прилагане на
планираното
съкращение на
разходите в размер на
10 %: 1) еднакво
съкращение във всички
области, 2) географска
концентрация (без
съкращения за по-слабо
развитите държави)
и 3) тематична
концентрация
(приоритет за
иновациите, МСП
и околната среда).

В оценката на
въздействието се
представя базов
сценарий и три
варианта. Тези варианти
не са
взаимоизключващи се,
а представляват набор
от различни приоритети,
върху които държавите
членки може да
предпочитат да се
съсредоточат.

Вариантите в оценката
на въздействието са поскоро подварианти на
един-единствен вариант,
тъй като целият
сравнителен анализ се
ограничава до въпроса
кои външни
инструменти
и бюджетни гаранции
да бъдат обединени
в ИССРМС.

Съпоставимост
Анализ на предимствата
и недостатъците на
вариантите с акцент
върху прогнозното
въздействие върху БВП
на ЕС.

Анализ на очакваната
ефективност при
постигане на целите на
ОСП при всеки от
вариантите.

Анализ на предимствата
и недостатъците на
сливането на отделните
външни инструменти
в ИССРМС, последван от
заключения за всеки
инструмент.
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ЕФРР и Кохезионен
фонд

За ЕФГЗ и ЕЗФРСР

ИССРМС

Прилагане на количествена оценка
В оценката на
въздействието липсва
подробен анализ на
разходите и ползите или
анализ на разходната
ефективност.

В оценката на
въздействието е
включен количествен
анализ на екологичните
и икономическите
аспекти, като например
въздействието върху
разпределението, но
липсва подробен анализ
на разходите и ползите
или анализ на
разходната ефективност.

Оценката на
въздействието е
съсредоточена основно
върху сходни цели
и свързани със
съгласуваността аспекти
без количествена
оценка.

Определяне на предпочитания вариант
Да, изрично (вариант 3,
т.е. тематична
концентрация).

Не, оценката на
въздействието
предполага, че найдобрият избор може да
е комбинация от
различните представени
варианти.

Да, в оценката на
въздействието се стига
до заключение кои
инструменти следва да
бъдат слети в ИССРМС.

Източник: ЕСП.

Комитетът за регулаторен контрол допринася за
подобряване на качеството на общите оценки и оценките
на въздействието

1.20. В съответствие с насоките за по-добро регулиране КРК оценява

качеството на всички оценки на въздействието и на избрани общи оценки, които
счита за значими. Както е показано на фигура 1.3, работната натовареност на КРК
е значителна: между 2017 г. и 2020 г. той е разгледал 171 оценки на
въздействието и 58 общи оценки — общо 229 досиета. От тях 42 (18 %) са засягали
пряко МФР. Работната натовареност на КРК е средно около 60 досиета годишно,
но се променя с МФР и по-широкия цикъл на политиките на ЕС.

1.21. За всяко досие, което преглежда, КРК издава становище, което може да
е отрицателно или положително (или в случая на оценките на въздействието
може да е и „положително с резерви“). Оценките на въздействието, които
получават отрицателно становище от КРК при първото си представяне, трябва да
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бъдат преработени, като се вземат под внимание коментарите на КРК, и да се
представят отново за повторен преглед. Второто представяне обикновено е
окончателно. Ако КРК поддържа отрицателното си становище, единствено
заместник-председателят на Комисията, отговарящ за междуинституционалните
отношения и перспективи, може да одобри започването на междуведомствени
консултации между службите, преди Колегиумът да реши дали да продължи понататък с инициативата. При общите оценки отрицателно становище от КРК не
блокира публикуването, но в повечето случаи съответните ГД коригират проекта
и се стремят да получат положително становище при второто представяне.

1.22. Освен това КРК оценява качеството на всеки проект на обща оценка или

на оценка на въздействието при всяко представяне, както и на съответните им
окончателни редакции преди публикуване, като използва точкова оценка по
набор от критерии. Средно КРК е оценявал качеството на окончателните оценки
на въздействието и общи оценки 15 % по-високо спрямо първите прегледани от
него проекти. Това подобрение е по-голямо в случаите на първоначална
отрицателна оценка (29 %), но може да се наблюдава и в случаи с първоначално
положително становище (10 %), при които КРК се е доверил на съответните ГД, че
ще приложат коментарите, изложени в прегледа му, без да представят проекта
повторно. По-доброто качество е било сходно между общите оценки и оценките
на въздействието, както и между досиета, свързани с МФР, и такива, които не са
свързани с МФР.
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Фигура 1.3 — КРК спомага за подобряване на качеството на
оценките на въздействието и общите оценки
Работен процес на КРК
Проект на обща оценка

Оценки на въздействието (всички)
Общи оценки (избрани)

Проект на оценка на
въздействието

Комитет за регулаторен контрол (КРК)
Оценка на
качеството (*)

Становище

Положително становище
(може да съдържа
коментари)

Положително

Отрицателно
становище

с резерви

Евентуален нов проект
и 2-ро представяне
(възможно е и
публикуване с отрицателно
становище)

Р становище

Задължителен
Евентуални
(*) Оценка на качеството
нов проект
нови проекти
за всеки вариант,
вследствие на която се
изчисляват резултати
(точкови оценки) за
качество по
набор от критерии.
Публикуване
Задължителен нов проект и 2-ро
Резултатите за качество не
- Окончателни варианти на общите
представяне, освен ако не бъде
предопределят
оценки и оценките на въздействието
взето политическо решение да се
становището на КРК.
- Становища (включително
продължи нататък въпреки
Те не се публикуват освен
първоначални отрицателни становища) възраженията на КРК
под формата на обобщени
статистически данни.

Подобряване на резултатите за качество на КРК между първия и последния
вариант
Резултат
4 — добър
Всички
резултати

3 — приемлив

15
15

2 — слаб

Източник: ЕСП.

Първото
Първото
становище е становище е
отрицателно положително

МФР

10 %

29 %

13 %

Оценки на
Извън МФР въздействието Общи оценки

16

Най-голямото увеличение на резултата
(29 %) се получава, когато първият проект
получи отрицателно становище

1
15
5

17

Резултат на последния вариант
Резултат на първия вариант
Подобряване на резултата
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1.23. ЕСП прегледа шест досиета, свързани с МФР: три оценки на

въздействието и три общи оценки. ЕСП успя да установи конкретни подобрения
в качеството, които могат да се свържат с прегледа на КРК. Освен това според ЕСП
извършените от КРК оценки за качество както на първоначалните, така и на
окончателните редакции на тези досиета са разумни.
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Комисията е изготвяла
законодателните си предложения,
като е вземала под внимание
извлечените поуки
1.24. ЕСП установи, че в седемте прегледани законодателни предложения

като цяло Комисията е взела под внимание извлечените поуки от съответните
оценки и одити, макар и невинаги напълно, а в някои случаи само в ограничена
степен. Освен това законодателното предложение на Комисията за основен
правен акт, регламентиращ дадена програма, е едва първата стъпка в неговото
разработване и не може само по себе си да гарантира подобрение
в изпълнението на програмата. На първо място, приетото на основата на такова
предложение законодателство е резултат от законодателни преговори между
Европейския парламент и Съвета, като често се включват съществени изменения.
На второ място, някои ключови изисквания и режими трябва да бъдат
определени в актове за изпълнение и делегирани актове на по-ниско ниво.
Комисията приема актове за изпълнение след консултации с представителите на
държавите членки, а делегирани актове — чието влизане в сила зависи от
правото на възражение на Парламента и на Съвета — като взема предвид
становищата на експертите от държавите членки. При споделено управление
изпълнението на програмата ще зависи до голяма степен от конкретните
разпоредби на различните оперативни програми, стратегическите планове по
ОСП и други подобни програмни документи, които трябва да бъдат предложени
от държавите членки и одобрени от Комисията, преди изпълнението да може да
започне в действителност.

1.25. В настоящия раздел ЕСП представя три случая на извлечени поуки

и разглежда начина, по който Комисията ги е включила в законодателните си
предложения. Първият от тях засяга цялостната архитектура на външната
дейност на ЕС, която Комисията промени радикално в отговор на минали
диагнози и препоръки (вж. каре 1.1).
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Каре 1.1
Поуки — Различните инструменти за външна дейност следва да
бъдат консолидирани
Какъв е бил проблемът и каква поука е извлечена?
В МФР за периода 2014—2020 г. голям брой инструменти за външно
финансиране съществуват заедно в рамките на функцията „Глобална Европа“.
При междинните оценки, обхващащи тези инструменти, е установено, че
съществуването на множество програми е довело до риск от припокриване
на действията, пропуснати полезни взаимодействия и множество механизми
за изпълнение 11. В тях се подчертава необходимостта от опростяване на
начините на работа и повишаване на съгласуваността.
ЕСП е посочвала, че съществуването на множество инструменти, като
например ЕФР, извън бюджета на ЕС увеличава сложността на оперативните
мерки и подкопава отчетността 12. Комисията е признала този аспект в своя
Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС от 2017 г., като
посочва, че „Използването на допълнителни инструменти извън бюджета на
ЕС следва да бъде сведено до минимум, тъй като с тях се размива
разбирането за бюджета и се излагат на риск демократичният контрол,
прозрачността и доброто управление“.

11
12

Вж. COM(2017) 720 final, стр. 20 и SWD(2017) 601 final, стр. 22.
Вж. Преглед № 1/2018 на ЕСП: Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на
финансите на ЕС — реформиране на начина, по който функционира бюджетът на ЕС“,
февруари 2018 г., точки 26—30 и 40, както и глава 2 от Годишния доклад на ЕСП за
2016 г., точки 2.29—2.31 и каре 2.8.
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Как Комисията е приложила извлечената поука в законодателното си
предложение?
Тези извлечени поуки са подтикнали Комисията да предложи преразгледана
архитектура за инструментите за външно финансиране с цел увеличаване на
съгласуваността между регионалните и тематичните програми
и рационализиране на процедурите 13. С приемането на регламента за
ИССРМС през юни 2021 г. значително намалява броят на инструментите за
външна дейност, като осем инструмента 14, които преди това са били отделни
(включително Европейския фонд за развитие, който сега е включен
в бюджета), се сливат в един-единствен инструмент за финансиране на
външната дейност.
ЕСП обаче счита, че е твърде рано да се оцени напълно степента, до която
ИССРМС ще постигне на практика опростяване и повишена съгласуваност.
Предстоящото програмиране и последващото изпълнение на програмите ще
покажат доколко са постигнати тези цели.

1.26. Друг пример е свързан с наблюдението и измерването на изпълнението

в областта на сближаването. В този случай Комисията е приложила извлечената
поука и е определила набор от общи показатели за резултати за ЕФРР и КФ
и свързаните с тях програми (вж. каре 1.2). По този начин обаче се е увеличил
общият брой на показателите на равнището на ЕС, което противоречи на друга
извлечена поука, а именно, че Комисията следва да използва по-малко (но поцелесъобразни) показатели, включително и на ниво ЕС. Такива компромиси често
са неизбежни при разработването на разходни програми.

13

14

Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and
International Cooperation Instrument, стр. 19.
Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейски инструмент за
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), Европейски инструмент за съседство (ЕИС),
Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), Инструмент за сътрудничество
в областта на ядрената безопасност (INSC), Инструмент за партньорство (ИП), Общ
регламент за изпълнение (ОРИ) и Европейски фонд за развитие (ЕФР).
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Каре 1.2
Поука — ЕФРР и КФ следва да имат общи показатели за
резултати
Какъв е бил проблемът и каква поука е извлечена?
В законодателството за МФР за периода 2014—2020 г. за ЕФРР и за КФ е
установен списък с общи показатели за крайните продукти. За двата фонда
обаче не са въведени общи показатели за резултати.
Вместо това отделно за всяка оперативна програма са определени различни
набори от показатели за резултати, което увеличава административната
тежест и прави невъзможно коректното обобщаване на резултатите на
равнището на ЕС. ЕСП е препоръчала за МФР за периода 2021—2027 г.
Комисията да предложи набор от общи показатели за резултати 15.
Как Комисията е приложила извлечената поука в законодателното си
предложение?
Комисията е извършила анализ на показателите за периода 2014—2020 г., за
да оцени възможността за разширяване на списъка с общите показатели за
крайни продукти и постижимостта на разработването на списък с общи преки
показатели за резултати за дейностите по ЕФРР и КФ за периода след 2020 г.
В законодателния пакет за програмния период 2021—2027 г. е включен
списък с общи показатели за резултати за ЕФРР и КФ. Тези показатели за
резултати ще измерват ефектите, включително краткосрочните, от
подкрепените дейности върху бенефициентите.

1.27. В някои случаи законодателните предложения на Комисията са

отразявали в ограничена степен извлечените поуки. Пример за това е въпросът за
увеличаването на приноса на ОСП за действията в областта на климата и неговото
реалистично измерване (вж. каре 1.3).

15

Вж. Специален доклад № 2/2017 „Договарянето от страна на Комисията на
споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването за периода
2014–2020 г. се характеризира с по-добро насочване на разходите към приоритетите
на „Европа 2020“, но и с по-сложни механизми за измерване на резултатите“ и
Специален доклад № 21/2018 „Подборът и мониторингът на проектите по ЕФРР и ЕСФ
през програмния период 2014 – 2020 г. все още са насочени главно към крайните
продукти“.
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Каре 1.3
Поука — Подходът за оценка на приноса на ОСП за действията
в областта на климата следва да бъде по-реалистичен
Какъв е бил проблемът и каква поука е извлечена?
С цел смекчаване на последиците от изменението на климата ЕС е определил
поредица от цели за намаляване на емисиите на парникови газове: за 2020 г.
(с 20 % спрямо равнището от 1990 г.), за 2030 г. (с 55 % спрямо равнището от
1990 г.) и за 2050 г. (нулеви нетни емисии). Секторът на селското стопанство е
включен и в трите посочени глобални цели, но до момента не е договаряна
отделна секторна цел за него 16.
Приносът на ОСП за действията в областта на климата се измерва като част от
ангажимента на ЕС да изразходва определен дял от своя бюджет (20 % по
време на МФР за периода 2014—2020 г. и 25 % по време на МФР за периода
2021—2027 г.) за дейности, свързани със смекчаването на последиците от
изменението на климата и адаптирането към тях. В доклад от 2016 г.17 обаче
ЕСП констатира, че начинът, по който е бил прилаган методът за
проследяване, е довел до надценяване на приноса на ОСП с почти една трета.
Беше установено също така, че информацията за това до какво биха довели
свързаните с климата разходи, например по отношение на намаляване на
емисиите, е ограничена. ЕСП препоръчва да се прилага консервативен
принцип и да се коригират завишените оценки на разходите по ОСП за
климата. В доклад от 2021 г. 18 ЕСП констатира, че макар ОСП да представлява
половината от свързаните с климата разходи на ЕС, емисиите от
земеделските стопанства са претърпели малки промени от 2010 г. насам.

16

Специален доклад № 18/2019 на ЕСП „Емисии на парникови газове в ЕС –
докладването на емисиите е добро, но е необходима по-качествена информация за
бъдещото им намаляване“, каре 6.

17

Специален доклад № 31/2016 на ЕСП „Изразходване на най-малко една пета от
бюджета на ЕС за действия по климата — предприемат се амбициозни действия, но
рискът от неуспех е сериозен“

18

Специален доклад № 16/2021 на ЕСП „Обща селскостопанска политика и климат —
половината от средствата на ЕС за действия за климата се разходват чрез ОСП, но
емисиите от земеделските стопанства не намаляват“.
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Как Комисията е приложила извлечената поука в законодателното си
предложение?
В своя Преглед № 1/2020 19 ЕСП констатира, че използваната от Комисията
методика за проследяване на свързаните с климата разходи от бюджета на
ЕС е останала до голяма степен непроменена. Въпреки че Комисията е
намалила прогнозния принос на плащанията за райони с природни
ограничения в съответствие с препоръката на ЕСП, тя е увеличила значително
прогнозния принос на „основното плащане“, т.е. новата основна форма на
директни плащания към земеделските стопани, на основание че то е предмет
на „подобрени предварителни условия“, които включват предишните
практики за „екологизиране“. Както се посочва в становището 20 на ЕСП от
2018 г. обаче, би било по-реалистично приносът на директните плащания за
действията в областта на климата да бъде изчислен, като се вземе под
внимание само подпомагането за райони, в които земеделските стопани
действително прилагат практики за смекчаване на изменението на климата.

19

Преглед на ЕСП № 1/2020 „Проследяване на разходите, свързани с климата,
в бюджета на ЕС“.

20

Становище № 7/2018 относно предложенията на Комисията за регламенти в областта
на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г., точки 37—38.
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Измененията в проектите за
законодателство за МФР са
подкрепени отчасти от извършени от
Комисията оценки на въздействието,
но допълнителни оценки на
въздействието не се изготвят от
Парламента или Съвета
1.28. В ДФЕС се определят законодателните правомощия на Европейския

парламент и на Съвета. Двете институции имат демократичен мандат и в рамките,
определени от Договора, имат свободата да упражняват тези законодателни
правомощия, както сметнат за добре. В междуинституционалното споразумение
за по-добро законотворчество, по което и двете институции са страни, се
предоставят известни насоки относно добрите законодателни практики и двете
институции се ангажират да ги прилагат. В точка 15 от него се посочва, че „когато
решат, че това е целесъобразно и необходимо за законодателния процес“, двете
институции „ще извършват оценки на въздействието във връзка със свои
съществени изменения на съответно предложение на Комисията“. По принцип те
ще „използват оценката на въздействието, извършена от Комисията, като
отправна точка за своята по-нататъшна работа“. Съгласно точка 15 определението
за това какво е „съществено изменение“ „следва да се установява от съответната
институция“.

1.29. Измененията в секторните законодателни процедури, разгледани от

ЕСП, които са въведени от съзаконодателите, а в случая на регламента за МФР —
от Съвета със съгласието на Парламента, са многобройни и ЕСП счита няколко от
тях за съществени от гледна точка на изпълнението на програмите. В повечето
случаи тези изменения биха могли да са свързани поне в известна степен
с извлечените поуки от оценки и одити, както и с извършената от Комисията
оценка на въздействието. Такъв до голяма степен е случаят с увеличаването на
гъвкавостта, вградена в регламента за МФР (вж. каре 1.4).
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Каре 1.4
Поука — МФР следва да е по-гъвкава, за да реагира по-добре на
променящи се обстоятелства
Какъв е бил проблемът и каква поука е извлечена?
В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС от 2017 г.
Комисията се застъпва за бюджет на ЕС с „повече гъвкавост в една стабилна
рамка“ с аргумента, че е от основно значение да има повече гъвкавост за
справяне с кризи и непредвидени събития. В своя преглед от 2018 г. ЕСП
в общи линии изразява съгласие с диагнозата на Комисията, като добавя, че
инструментите за гъвкавост в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. са
били използвани до голяма степен за справяне с бюджетните последици от
непредвидени закъснения в изпълнението на програмите, поради което е
останала малка гъвкавост за справяне с каквито и да е по-нататъшни
непредвидени събития.
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Как Комисията е приложила
извлечената поука
в законодателното си предложение?

Как Съветът, с одобрението на
Парламента, е изменил
предложението на Комисията?

В своя Преглед № 6/2018 на
предложението на Комисията за МФР
за периода 2021—2027 г. ЕСП
определя няколко елемента, които
повишават значително общата
гъвкавост на бюджета, в т.ч.:

Съветът, с одобрението на
Парламента, е запазил някои
основни елементи от
предложението на Комисията, но
го е променил в някои важни
аспекти. Между тях е по-ясното
структуриране на различните
специални инструменти на
тематични и нетематични, както и:

o

Премахване на ограниченията за
пренасяне към бъдещи години
(посредством т.нар. механизъм
на „общ марж за плащанията“)
на неизползваните бюджетни
кредити за плащания, т.е.
разликата между максималната
разрешена сума, която ЕС може
да плати в дадена година
(годишен таван на бюджетните
кредити за плащания), и сумата,
която е платена
в действителност. Това ще
помогне да се гарантира, че има
налични средства за плащане
в случай на закъснения при
изпълнението на програмата.

o

Консолидиране на „общия
марж за плащанията“ в
„Единен инструмент за
маржовете“ и въвеждане
отново на ограниченията за
пренасяне на неизползвани
бюджетни кредити за
плащания от дадена година
към следващата. Подобно на
МФР за периода 2014—
2020 г. такива ограничения са
определени за последните
три години на периода, но
този път те са общо с около
20 % по-високи.

o

Увеличаване на размера
и обхвата на четири специални
инструмента, които са извън
МФР 21, на 2,4 млрд. евро
годишно (увеличение с 34 %
спрямо предишната МФР)
и уточняване, че всички суми,
изразходени от тези
инструменти, се прибавят над
годишния таван на бюджетните
кредити за плащания.

o

Леко намаляване на общата
стойност на тези специални
инструменти (с 4 %) до
2,3 млрд. евро годишно,
което все пак е с 28 % повече
в сравнение с предишния
период. В допълнение,
създаване на нов тематичен
специален инструмент —
„Резерв за приспособяване
във връзка с последиците от
Брексит“ с таван 5 млрд. евро
за цялото му времетраене.
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Как Комисията е приложила
извлечената поука
в законодателното си предложение?

Как Съветът, с одобрението на
Парламента, е изменил
предложението на Комисията?

o

Разширяване на възможността за
пренасяне на неизползвани
бюджетни кредити за поемане
на задължения към бъдещи
години посредством „Резерва на
Съюза“, като се разрешава
тяхното разпределяне за която
и да е област на политиката (а не
само за областите, свързани
с растежа, заетостта, миграцията
и сигурността, както е било
в МФР за периода 2014—2020 г.).

o

Консолидиране на „Резерва
на Съюза“ в „Единен
инструмент за маржовете“.
Въпреки че се запазва
липсата на тематични
ограничения за използването
на механизма, въведен е
годишен лимит за пренасяне
на суми: 0,04 % от
комбинирания брутен
национален доход на
държавите — членки на ЕС.

o

Създаване на възможност за
повторно използване на
отменени поети задължения
чрез добавянето им в „Резерва
на Съюза“. В миналото
отменените поети задължения са
възлизали на стойност между 2
и 5 млрд. евро годишно.

o

Премахване на възможността
за повторно използване на
отменени поети задължения.

1.30. В други случаи въведените от съзаконодателите изменения са се

различавали значително от предложението на Комисията, опиращо се на
извлечените от нея поуки. Това може да се илюстрира с отхвърленото от
съзаконодателите предложение на Комисията за съкращаване (от три на две
години) на срока, в който все още могат да бъдат извършвани плащания по
многогодишни програми след поемането на бюджетно задължение
(вж. каре 1.5).

21

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, Фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз, Резерв за спешна помощ и Инструмент за гъвкавост.
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Каре 1.5
Поука — Правилото „n+3“ следва да се замени с правилото „n+2“
ЕС изразходва значителен дял от бюджета си посредством многогодишни
програми, като например ЕФРР и КФ. При МФР за периода 2014—2020 г.
правилото „n+3“ позволява изразходването на средства за такива програми
да продължи до 2023 г., т.е. в продължение на три години след номиналния
край на периода (вж. също точка 1.10). Това е представлявало промяна
спрямо предишните периоди (2000—2006 г. и 2007—2013 г.), когато се е
прилагало правилото „n+2“.
Правилото „n+3“ е било въведено, за да се даде повече време, с което да се
компенсира бавното въвеждане на програмите и слабото усвояване на
средства в началото на периода. Както е посочила ЕСП 22 обаче, това е създало
проблеми за бюджетното управление и изпълнение, тъй като:

22

o

е допринесло за нарастването на неразплатените задължения, т.е.
сумите, за които Комисията е поела задължения за плащане от бюджета
на ЕС, но все още не е платила;

o

е увеличило административната тежест чрез удължаване на три години
на периода, за който се застъпват два периода на МФР с два отделни
набора от правила;

o

е отслабило стимула за произвеждане на по-ранен етап на крайни
продукти и последващи резултати, като в действителност ги забавя
в някои случаи с една година в сравнение с правилото „n+2“.

Преглед № 5/2019: „Бърз преглед на конкретен казус Преглед на неизпълнените
поети задължения в бюджета на ЕС“, април 2019 г., точки 34—39, и Специален доклад
№ 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за сближаване
и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“, точки 58—68.
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Как Комисията е приложила
извлечената поука в законодателното
си предложение?
За периода 2021—2027 г. в своето
предложение за регламент за
общоприложимите разпоредби
Комисията се връща обратно към
правилото „n+2“ 23.
Комисията предлага тази промяна „с
цел да се насърчат доброто
финансово управление
и своевременното изпълнение“
и твърди, че е изпълнима, тъй като
„опростяването ще улесни
програмите в намаляването на
закъсненията“ 24.
Както обаче е посочено в точка 1.12,
Комисията не е изготвила оценка на
въздействието, с която да подкрепи
това хоризонтално законодателно
предложение.

Как съзаконодателите са
изменили предложението на
Комисията?
Съзаконодателите са решили да
продължи прилагането на
правилото „n+3“ за периода
2021—2026 г. и са изменили
съответно предложението на
Комисията.

1.31. Нито Парламентът, нито Съветът са изготвили каквито и да е оценки на

въздействието във връзка със законодателното предложение на Комисията за
МФР и нейните разходни програми. ЕСП обърна внимание на критиката,
отправена от Европейския парламент към Съвета за това, че последният не е
изготвил такива оценки на въздействието за предложените от него съществени
изменения 25. Беше установено, че двете институции са разработили вътрешни
насоки относно оценките на въздействието. В съответствие с
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество и двете
институции подчертават в съответните си насоки, че изцяло ще вземат предвид
23

Член 99 от проекта на регламент за общоприложимите разпоредби и член 36 от
проекта на регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на
общата селскостопанска политика.

24

Обяснителен меморандум, придружаващ законодателното предложение на
Комисията. Вж. също и Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС
на Комисията от 2017 г., раздел 4.1.3.

25

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2021 г., съдържаща забележките,
които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година,
раздел II — Европейски съвет и Съвет (2020/2142(DEC), точка 12.

41

оценките на въздействието, изготвени от Комисията. Освен това и двете
институции посочват някои условия, които следва да бъдат изпълнени, за да
могат те да изготвят собствените си оценки на въздействието. Всяка нова оценка
на въздействието, изготвена от тях, следва да се ползва с широка политическа
подкрепа и да не забавя прекомерно законотворческия процес. Наред с това
в насоките на двете институции се предвижда, че нова оценка на въздействието
може да се счете за необходима, само ако са налице „съществени“ изменения на
законодателното предложение на Комисията. Нито една от двете институции
обаче не посочва какво представлява „съществено“ изменение, нито определя
критерии за оценка на този аспект. В насоките на Парламента се посочва, че е
трудно да се предостави универсално определение за понятието „съществено“ —
преценката трябва да се прави за всеки отделен случай. В насоките на Съвета
също се подкрепя подобен подход за разглеждане на отделните случаи. Въпреки
че е съгласна, че може да не е възможно да се достигне до едно-единствено,
универсално приложимо определение за това кое прави едно изменение
„съществено“, ЕСП счита, липсата на критерии създава риск различните комисии
и комитети на двете институции да приемат разнопосочни тълкувания и практики.

1.32. ЕСП провери дали съзаконодателите са взели под внимание

становищата ѝ26 относно разгледаните от нея законодателни предложения.
Установихме, че те са възприели някои от предложенията (вж. каре 1.6).

Каре 1.6
В някои случаи съзаконодателите са възприели становищата на
ЕСП по отношение на законодателните предложения на
Комисията
o
o

Те са уеднаквили предложеното определение за показатели за резултати
в регламента за общоприложимите разпоредби и в специфичните за
всеки фонд регламенти (включително регламента за ЕФРР/КФ)27.
Те са разширили приложението на принципа за програмиране, основано
на резултатите, който вече се прилага спрямо географските програми,
така че да обхване и всички програми по ИССРМС28.

26

Становище № 6/2018 относно регламента за общоприложимите разпоредби;
Становище № 7/2018 относно законодателния пакет за ОСП и Становище № 10/2018
относно регламента за ИССРМС.

27

Становище № 6/2018 относно регламента за общоприложимите разпоредби, точка 60.

28

Становище № 10/2018 относно регламента за ИССРМС, точка 23.
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Заключения и препоръки
1.33. Подходът за по-добро регулиране помага на Комисията да

идентифицира поуки, извлечени от изпълнението на политики и програми
в миналото, и да ги използва с цел подобряване на бъдещото изпълнение
(вж. точка 1.9).

1.34. ЕСП установи, че давайки възможност за ограничения, свързани с цикъла
на МФР, Комисията е спазила принципа „най-напред оцени“ в повечето
разгледани от ЕСП законодателни процедури. Въпреки това тя не е извършила
оценка на въздействието за регламента за общоприложимите разпоредби,
в който се съдържат важни разпоредби, свързани с изпълнението на ЕФРР, КФ
и още шест програми. Освен това в случая на законодателните предложения за
ОСП не всички тематични аспекти на политиката са обхванати в достатъчна степен
от общи оценки към момента на изготвяне на оценката на въздействието
(вж. точки 1.10—1.12).

Препоръка 1.1
При изготвянето на следващата МФР Комисията следва:
а)

да следи за това в оценките на въздействието да се включват ключовите
съществени (т.е. не просто процедурни) аспекти на законодателството,
обхващащо няколко програми, като например регламента за
общоприложимите разпоредби;

б)

да планира общите си оценки за всички разходни програми, включително
оценки, обхващащи конкретни тематични аспекти на тези програми, така че
резултатите от тях да са на разположение за използване в съответните
оценки на въздействието.

Срок за изпълнение — при подготовката на МФР за периода след 2027 г.

1.35. Оценките на въздействието и общите оценки, както и подкрепящите ги

проучвания се публикуват, но понякога е трудно да бъдат намерени и няма
единна точка за достъп до всички тях (вж. точки 1.13—1.15).

43

Препоръка 1.2
Комисията следва да продължи да работи и да изпълни плановете си за
създаване на единна и лесна за ползване точка за достъп до всички оценки на
въздействието, общи оценки и проучвания, на които те се основават. Това може
да се постигне чрез свързване на съответните ѝ регистри с доказателства
и портали и ангажиране на другите институции за изграждане на общ регистър на
доказателствата, т.нар. „Съвместен законодателен портал“.
Срок за изпълнение — до края на 2023 г.

1.36. В разгледаните от ЕСП оценки извлечените поуки като цяло са ясно

определени. Комисията обаче не е определила ясно свързаните с тях последващи
действия в публикуваните си планове за управление (вж. точки 1.16—1.18).

Препоръка 1.3
Комисията следва ясно да определи съответните последващи действия за всички
оценки и да ги представи в своите годишни планове за управление или в други
публично достъпни документи от същото ниво.
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.

1.37. В разгледаните от ЕСП оценки на въздействието се предлага набор от

варианти за разработване на съответните разходни програми. Въпреки това
предлаганата в тях количествена информация, която да улесни съпоставянето на
представените варианти, е малко (вж. точка 1.19).

Препоръка 1.4
Когато представя варианти в оценките на въздействието, Комисията следва да
включва повече количествена информация, по-специално анализи на разходите
и ползите и анализи на разходната ефективност.
Срок за изпълнение — при подготовката на оценката на въздействието за
периода след 2027 г.

1.38. КРК извършва значителна работа. Той преглежда всички оценки на

въздействието и избрани общи оценки и допринася осезателно за подобряване
на тяхното качество (вж. точки 1.20—1.23).
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1.39. Разгледаните от ЕСП законодателни предложения, свързани с МФР,

показват, че като цяло Комисията в повечето случаи взима под внимание поне
отчасти съответните извлечени поуки от оценки и одити. Основният правен акт
обаче е едва първата стъпка за гарантиране на по-добри резултати — много
аспекти зависят от ключови изисквания и режими, които се уреждат в актовете за
изпълнение и делегираните актове от по-ниско ниво, както и в програмни
документи (вж. точки 1.24—1.27).

1.40. Приемането на законодателството за МФР за периода 2021—2027 г. е

отнело повече време, отколкото за предишния период, което е довело до
забавяне на въвеждането на разходните програми. Парламентът и Съветът са
внесли множество изменения в разгледаните от ЕСП законодателни предложения
на Комисията, като някои от тях считаме за съществени от гледна точка на
изпълнението на програмите. Повечето такива изменения могат да бъдат
отнесени към поуки, извлечени посредством общи оценки или оценки на
въздействието. И Парламентът, и Съветът са решили да не използват
възможността, предоставена в междуинституционалното споразумение за подобро законотворчество, да извършват собствени оценки на въздействието
(вж. точки 1.28—1.32).
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Приложения
Приложение 1.1 — Последващи действия във връзка с препоръките от глава 3 от
Годишния доклад за 2017 г.
Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

2017 г.

Препоръка 1: За следващия период на МФР Комисията
следва да предложи мерки за рационализиране
и опростяване на стратегическите рамки, които уреждат
изпълнението на бюджета на ЕС, като по този начин
увеличи отчетността за резултатите и яснотата
и прозрачността за всички заинтересовани страни. Това
следва да включва работа съвместно със
заинтересованите страни за създаване на единен набор
от измерими цели на високо равнище, подходящи да
ръководят стъпките към постигане на резултатите,
определени за целия бюджет на многогодишната
финансова рамка през целия период на нейното
изпълнение.

2017 г.

Препоръка 2: Комисията следва да включи актуална
информация за изпълнението при отчитането на
изпълнението, включително в Годишния доклад за
управлението и изпълнението.

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена

В
значителна
степен

X

X

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

2017 г.

Препоръка 3: Комисията следва да рационализира
показателите за изпълнението на бюджета на ЕС и да
подобри съгласуваността между общите цели от високо
равнище и конкретните цели на програмите
и политиките. За тази цел тя следва да предприеме
следните стъпки:

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена

В
значителна
степен

X

а) да установи пряка връзка между конкретните цели
в правното основание на всяка разходна програма
и общите цели.
Препоръка 3: Комисията следва да рационализира
показателите за изпълнението на бюджета на ЕС и да
подобри съгласуваността между общите цели от високо
равнище и конкретните цели на програмите
и политиките. За тази цел тя следва да предприеме
следните стъпки:
2017 г.

б) да извърши преглед на показателите за изпълнението
на бюджета на ЕС, използвани на всички равнища, като
отбележи информацията за предвидените ползватели на
всеки показател и неговата предвидена цел. Ако тази
информация не може да бъде установена, тогава
Комисията следва да разгледа възможността за
премахване на този показател.

X

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

2017 г.

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена

В
значителна
степен

Препоръка 3: Комисията следва да рационализира
показателите за изпълнението на бюджета на ЕС и да
подобри съгласуваността между общите цели от високо
равнище и конкретните цели на програмите
и политиките. За тази цел тя следва да предприеме
следните стъпки:

X

в) Комисията следва да гарантира, че използваната
информация за текущото управление на програмите
и политиките в генералните дирекции е съгласувана
с обобщената информация за изпълнението, включена
в основните отчети за изпълнението.

2017 г.

Препоръка 4: Комисията следва да предоставя
в основните отчети за изпълнението данни за това по
какъв начин използва информацията за изпълнението.
Тя следва да показва възможно най-систематично и като
взема предвид времето, необходимо за получаване на
данните, как информацията за изпълнението във връзка
с бюджета на ЕС е била използвана при вземането на
решения.

В известна
степен

X

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

X
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

2017 г.

Препоръка на ЕСП

Препоръка 5: Като надгражда вече постигнатия
напредък, Комисията следва да въведе или да подобри
мерките и инициативите за постигане на по-голяма
насоченост към изпълнението във вътрешната си
работна култура. За тази цел тя следва:

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена

В
значителна
степен

X

а) да предоставя на своите ръководители повече знания
и насоки относно управлението на изпълнението
и относно използването на информацията за
изпълнението за вземане на решения.

2017 г.

Препоръка 5: Като надгражда вече постигнатия
напредък, Комисията следва да въведе или да подобри
мерките и инициативите за постигане на по-голяма
насоченост към изпълнението във вътрешната си
работна култура. За тази цел тя следва:
б) да обменя добри практики при използване на
информацията за изпълнението както в рамките на
Комисията, така и с основните заинтересовани страни,
като например държавите членки.

X

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Година

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена

Препоръка 5: Като надгражда вече постигнатия
напредък, Комисията следва да въведе или да подобри
мерките и инициативите за постигане на по-голяма
насоченост към изпълнението във вътрешната си
работна култура. За тази цел тя следва:

2017 г.

в) да подобри допълнително своята вътрешна култура,
за да постигне по-голяма насоченост към резултатите от
изпълнението, като взема под внимание установените от
генералните дирекции предизвикателства, както
и възможностите за напредък, установени от
респондентите в проучването, и възможностите,
предлагани от преразгледания Финансов регламент,
инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към
резултатите“, отчитането на изпълнението за текущи
проекти и други източници.

X

В
значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Глава 2
Конкурентоспособност за растеж и работни места
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Cъдържание
Точки

Въведение

2.1.—2.8.

Кратко описание на подфункцията от МФР
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“

2.1.—2.2.

Обхват и подход

2.3.—2.5.

Целта на „Еразъм+“ и начина, по който програмата е
предназначена да функционира

2.6.—2.8.

Оценка на изпълнението на „Еразъм+“ въз основа
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2.9.—2.40.
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2.12.—2.13.
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2.22.—2.23.

Сътрудничество в областта на образованието
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региони и институции
2.27.—2.28.
Ниски нива на иновации в рамките на стратегическите
партньорства

2.29.

Виртуалните формати дават възможност за икономии

2.30.

Външни дейности в областта на образованието
и обучението

2.31.—2.34.

„Мека дипломация“ чрез глобален обсег
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2.34.
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Положително въздействие върху участниците и подобрена
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Въведение
Кратко описание на подфункцията от МФР
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“

2.1. Програмите, финансирани по подфункция от МФР1а

„Конкурентоспособност за растеж и работни места“ са разнородни и имат за цел
да благоприятстват развитието на приобщаващо общество, да стимулират
растежа, да насърчават научноизследователска и развойна дейност и иновации
и да създават работни места в ЕС. Основните програми са „Хоризонт 2020“ за
областта на научните изследвания и иновациите и „Еразъм+“ за областта на
образованието, обучението, младежта и спорта. Тази подфункция включва
и космически програми като „Галилео“ и EGNOS, както и Механизма за свързване
на Европа (МСЕ). Тя включва също и финансови инструменти, например
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

2.2. Общите планирани разходи по тази подфункция от МФР за периода 2014—
2020 г. са 142 млрд. евро, от които до края на 2020 г. са платени 104,6 млрд. евро
(вж. фигура 2.1).
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Фигура 2.1 — Конкурентоспособност за растеж и работни места:
Плащания по поетите задължения в периода 2014—2020 г.
(i) като дял от всички функции на МФР

(ii) с разбивка по програми
(млрд. евро)

Конкурентоспособност
104,6
13,6 %

766,9
млрд.
евро

Хоризонт 2020
53,8 (51,5 %)
Еразъм+
13,9 (13,3 %)
Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ)
7,6 (7,3 %)
Механизъм за свързване на
Европа
7,6 (7,3 %)
Галилео и Egnos
5,8 (5,6 %)
Други програми
15,7 (15,0 %)

Източник: ЕСП по данни на Комисията.

Обхват и подход

2.3. Oт общо 23-те програми на подфункция „Конкурентоспособност за растеж

и работни места“ ние избрахме една — Erasmus+, която представлява 13,3 % от
общия размер на плащанията, направени до края на 2020 г. за тази подфункция
на МФР. Целта ни беше да установим каква е наличната информация за
резултатите от изпълнението и въз основа на тази информация да оценим
доколко успешно се изпълняват разходните програми на ЕС. Това е в следствие
и на разгледаните въпроси в доклада на ЕСП относно изпълнението за 2019 г.,
относно „Хоризонт 2020“ и ЕФСИ, които съответстваха на 57,4 % от общия размер
на плащанията към края на 2019 г.
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2.4. ЕСП изготви тази глава, като използва информацията на Комисията

относно изпълнението, която включва данни от Годишния доклад за
управлението и изпълнението за 2020 г. (ГДУИ), програмните декларации за
проектобюджета за 2022 г., както и ключови оценки и други доклади, показани на
фигура 2.2. Ние проверихме тази информация по отношение на
правдоподобността и спрямо нашите констатации, но не извършихме одит на
нейната надеждност. ЕСП също така използва резултатите от извършени
неотдавна одити и прегледи, оповестени в различни доклади, които са посочени
в текста. В допълнението към доклада е описана по-подробно методологията,
използвана за изготвянето на настоящата глава.

Фигура 2.2 — График на основните оценки, други доклади
и обхванати периоди
МФР
2014—2020 г.

МФР
2007—2013 г.
2008 г.

2010 г.

2012 г.

Публикации

2014 г.

2016 г.

2018 г.

МФР
2021—2027 г.
2020 г.

2022 г.

2024 г.

2026 г.

Обхванат период
Оценка на
въздействието
Междинна оценка, включваща
последваща оценка на предходните
програми
Оценка на въздействието
Проучване на Европейския парламент
— Erasmus+: Towards a New Programme
Generation

Последваща оценка на
„Eразъм+“

Проучване на въздействието на
„Еразъм+“ в областта на висшето
образование

Източник: ЕСП.

2.5. Законодателството, с което се създава всяка разходна програма на ЕС,

съдържа редица цели, които са класифицирани като общи (обикновено пошироки и по-стратегически) или специфични (обикновено по-тесни и пооперативни). „Еразъм+“ има 14 цели (една обща и 13 специфични); настоящата
глава обхваща общата цел и четири специфични цели (вж. приложение 2.1).
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Целта на „Еразъм+“ и начина, по който програмата е
предназначена да функционира

2.6. На фигура 2.3 е представен контекстът на „Еразъм+“, както
и концептуален преглед, показващ нуждите, към които е насочена програмата,
нейните цели и очакваните крайни продукти и крайни ефекти.

Фигура 2.3 — Преглед на програма „Еразъм+“

•

•
•
•
•
•
•

Нужди
Предизвикателства
Необходимост от
сътрудничество, мобилност
в областта на
образованието и младежта
Икономическо
възстановяване, младежка
безработица
Несъответствия между
уменията и потребностите
Глобална конкуренция за
таланти
Дигитална грамотност
Социално изключване
Заплахи за почтеността в
спорта

Цели
Както е посочено в ключови
документи на ЕС, общата цел на
програма Еразъм+ е да
допринася за изпълнението на
стратегическите приоритети в
областта на (1) образованието и
обучението, (2) младежта и
(3) спорта.
Програмата има 13 специфични
цели (СЦ) (вж. приложение 2.1),
от които ние избрахме четири:
• Мобилност за образование
и обучение
• Сътрудничество в областта
на образованието и
обучението
• Външни дейности в
областта на образованието
и обучението
• Младежка мобилност

Вложени ресурси
Финансиране на различни
действия с бюджет от
14,9 млрд. евро за периода
2014—2020 г.
91 % от финансирането е
предназначено за четирите
избрани СЦ (въз основа на
бюджета за 2020 г.).
Комисията също така осигурява
системи и управленски
структури, както и подкрепа за
управлението на знанията.

Контекст и външни фактори
Контекст на ЕС
• Различни други политики и
програми на ЕС, като ЕСИФ
(„Структурните фондове“),
по -специално
Европейският социален
фонд
Контекст на държавите членки
• Политическа,
законодателна и/или
регулаторна рамка на
държавите членки в
областта на образованието,
обучението, младежта и
спорта
Външни фактори
• Цифровизация
• Глобализация
• Макроикономически
тенденции
• Развитие на пазара на труда

Процеси
Режим на управление
• Непряко управление (около
¾ от бюджета)
• Пряко управление
• Непряко управление чрез
Европейската
инвестиционна банка
Участници
• Европейска комисия
• ДЧ: Национални агенции
• Училища, университети,
младежки и спортни
организации
• Отделни учащи се лица и
практикуващи лица
(студенти, учители,
служители)
Дейности
• Ключово действие 1:
индивидуална мобилност с
учебна цел
• Ключово действие 2:
сътрудничество за
иновации
• Ключово действие 3:
Подкрепа за реформи на
политиките
• Дейности по инициативата
„Жан Моне“
• Спортни проекти

Очаквани ефекти
Въздействие
• Подобрено образование и
по-добри възможности за
кариера
• По-добро качество по
отношение на
преподаването, младежките
и спортните дейности и
трайните партньорства
• Реформи и използване на
инструментите на ЕС
Резултати
Индивидуално ниво:
• Подобрени умения и
компетентности
• Личностно израстване
Организационно ниво:
• По-добро признаване на
знанията и уменията
• Нови методи в
преподаването, работата с
младежите и спорта
Системно ниво:
• По-добро разбиране на
политическите
предизвикателства и
политиките на ЕС

Очаквани крайни продукти
Индивидуално ниво:
• Възможности за мобилност
както за учащите се лица,
така и за практикуващите
специалисти
Организационно ниво:
• Малки и широкомащабни
проекти за сътрудничество
за обмен на добри практики,
иновации, нови учебни
програми.
Системно ниво:
• Партньорско обучение
• Експериментални действия
• Подкрепа за инструменти на
ЕС, „дневен ред“ на
политиките на ЕС
• Финансиране на
организации на ниво ЕС
• Кампании за повишаване на
осведомеността, прояви
• Диалог между младите хора
и създателите на политики

Източник: ЕСП въз основа на интервенционната логика, представена в SWD(2018) 40 final, и въз
основа на Регламент № 1288/2013 и COM(2020) 300 final (програмни декларации за оперативните
разходи).
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2.7. „Еразъм+“ е програма на ЕС в областите 1) образование и обучение,

2) младежта и 3) спорта. Държавите членки имат изключителна компетентност
в тези области, което означава, че те вземат решения например относно
образователната си система или социалната си политика за младежта. ЕС обаче
може да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на
действията на държавите членки. Програмата „Еразъм+“ започва да се прилага
през 2014 г. като приемник на програма „Еразъм“ — програмата за студентска
мобилност, стартирала през 1987 г., и шест други програми в горепосочените
области, като „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Младежта в действие“. По
програма „Еразъм+“ са предоставени около 14,9 млрд. евро финансиране за
период от седем години (2014—2020 г.).

2.8. Общата цел на програмата е формулирана по такъв начин, че да препраща
към редица цели и стратегии на високо равнище, за които „Еразъм+“ трябва да
допринесе. 13-те специфични цели обхващат и трите области. Повечето действия,
свързани с образованието, обучението и младежта, попадат в една от следните
рубрики: ключово действие 1: образователна мобилност за граждани; ключово
действие 2: сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; ключово
действие 3: подкрепа за реформи на политиките.
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Оценка на изпълнението на
„Еразъм+“ въз основа на
публикуваната информация относно
изпълнението
Общи бележки

2.9. Фигура 2.4 съдържа преглед на всички показатели на „Еразъм+“,

включени в програмната декларация. На фигура 2.5 са показани показателите,
свързани с общата цел. Извършените от нас прегледи на всяка избрана
специфична цел са представени на фигура 2.6, фигура 2.7, фигура 2.8
и фигура 2.9. В доклада относно изпълнението за 2019 г. 1 ЕСП разглежда някои
общи ограничения, които се прилагат при тълкуването на тези показатели. Поспециално оценката на ЕСП относно това дали даден показател се изпълнява по
план е свързана с вероятността този показател да постигне целевата си стойност.
Тази оценка не взема под внимание дали и колко стриктно даден показател е
свързан с действията и целите на „Еразъм+“, нито дали определената за този
показател целева стойност е достатъчно амбициозна. Следователно, тя е само
първа стъпка в извършването на анализ на изпълнението на програмата. ЕСП не е
одитирала надеждността на изходните данни (но ги разглежда в Доклада относно
резултатите от изпълнението на бюджета за 2019 г.2).

1

Доклад на ЕСП относно резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г.,
точка 1.24.

2

Доклад на ЕСП относно резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г.,
точки 1.13—1.23.
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Фигура 2.4 – Преглед на всички показатели на „Еразъм+“
в програмната декларация
Краен продукт

Цел (*) Общо
ОЦ 1
15
СЦ 1
3
СЦ 2
2
СЦ 3
2
СЦ 4
3
СЦ 5
2
СЦ 6
1
СЦ 7
3
СЦ 8
1
СЦ 9
1
СЦ 10
1
СЦ 11
1
СЦ 12
1
СЦ 13
2
Общо 38

Резултат

Всичко

Въздействие

Всичко

11
2
1

5
1

3

2

1
1

1
1

1

1

1
21

1
12

1

6

1
1
2

1

2

1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
13

1
1
1
11

1

1

2

7

Всичко
4

1

1

2

4

1

1

2

1

2
1

1

1

(*) За пълния списък на целите вж. приложение 2.1
ЛЕГЕНДА:
Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност
(като се отчитат всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни данни
за формулиране на заключение

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

2.10. Общата цел на „Еразъм+“ е да допринесе за постигането на: „целите на

стратегия „Европа 2020“, включително водещата цел в областта на
образованието; целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество
в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“),
в т.ч. съответните референтни показатели; устойчивото развитие на държави
партньори в областта на висшето образование, общите цели на обновената рамка
за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.); целта за
развиване на европейското измерение в спорта и по-специално в масовия спорт
в съответствие с работния план на ЕС за спорта; насърчаване на европейските
ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз“ 3. На
фигура 2.5 са представени съответните показатели.

3

Член 4 от Регламент (ЕС) № 1288/2013.
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Фигура 2.5 — Преглед на показателите, свързани с общата цел
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
Краен продукт Резултати Въздействие
план?
Да

5

1

Не
Не е ясно

1

6

1

11

ОБЩО

4

ОБЩО

1

6

1

1

2

8
15

Информация за избрани показатели
Показател
Служители в областта на висшето
образование (ВО), подпомагани от
програмата
Служители в областта на
професионалното образование и
обучение (ПОО), подпомагани от
програмата

Напредък към целевата стойност
Краен
продукт
Краен
продукт

Училищен персонал,
подпомаган от програмата

Краен
продукт

Служители за работа с
възрастни, подпомагани от
програмата

Краен
продукт

Служители за работа с младежи,
подпомагани от програмата

Краен
продукт

100 % (2020)
Междинна цел
2013
2020 71 % (2016)
100 % (2020)
Междинна цел
73 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Междинна цел
75 % (2016)
2020
2013
100 % (2020)
Междинна цел
60 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Междинна цел
84 % (2019)
2020
2013

ЛЕГЕНДА:
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност
(като се отчитат всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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2.11. Общата цел включва седем показателя, определени в Регламента за

„Еразъм+“; някои показатели обаче измерват повече от един аспект. Ето защо
като цяло има общо 15 показателя. Пример за това е показателят, показан на
фигура 2.5, който отчита броя на персонала, подпомаган от програмата, в пет
различни категории. Това е типичен показател за крайни продукти, въпреки че
в програмната декларация Комисията го класифицира като показател за
резултати. ЕСП счита, че поставената целева стойност е постигната.

Популярна програма, която е от особена полза за отделни участници

2.12. „Еразъм+“ се цени от заинтересованите страни и обществеността като

полезна програма, която постига своите цели 4. Междинната оценка на Комисията
обаче установи, че разгледаните проекти са довели само до несъществено
разрешаване на някои ключови обществени въпроси 5. Като цяло лицата,
участващи в действия по „Еразъм+“, съобщават за положително въздействие
върху своите умения и компетентности (учащи се лица) и върху личностното
и професионалното израстване (практикуващи лица). Програмата оказва
конкретно въздействие върху организациите, тъй като води до по-силни и пошироки международни мрежи, въпреки че има по-малко доказателства за
фундаментални промени в институционалните или педагогическите практики 6.

2.13. Привлекателността на „Еразъм+“ е очевидна от прекалено големия брой

заявления; обратната страна на медала обаче е това, че дори качествените
кандидатури се отхвърлят поради липса на наличен бюджет 7.

4

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 73.

5

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 11.

6

Пак там, стр. 14.

7

Пак там, стр. 16.
Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 9.
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Мащабът и обхватът на „Еразъм+“ създават добавена стойност

2.14. „Еразъм+“ обединява 33 държави по програмата, както и държави от

целия свят, които отговарят на условията за допустимост като партньорски
държави. Обединеното кралство е участвало в „Еразъм+“ като държава по
програмата до края на 2020 г. (вж. каре 2.1). Това равнище на международно
сътрудничество му придава категорична добавена стойност, тъй като не
съответства на никоя програма на национално равнище в подобни области. Освен
географския обхват на програмата, нейният мащаб, процесите
и междудържавното сътрудничество добавят допълнителна стойност 8.
Финансовото участие на редица държави извън ЕС, дадено в замяна на активно
участие в програмата, е допълнително доказателство за нейната добавена
стойност (вж. каре 2.2). Извършената от нас одитна дейност 9 и становището на
заинтересованите страни подчертават още повече цялостната положителна
добавена стойност 10.

8

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1).

9

Специален доклад № 22/2018 „Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници
и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на
измерването на постигнатите резултати“.

10

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 9.
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Каре 2.1
„Еразъм+“ и „Брексит“
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава — членка на
ЕС. Споразумението за оттегляне 11 между ЕС и Обединеното кралство обаче
предвижда преходен период, който изтече на 31 декември 2020 г. Поради
това Обединеното кралство продължи да участва в „Еразъм+“ като държава
по програмата до тази дата, след което статутът ѝ се промени на
неасоциирана трета държава.
Обединеното кралство имаше важна роля като държава за мобилност по
„Еразъм+“ с повече входящи, отколкото изходящи участници. Например
данните за студенти във висши учебни заведения по споразумения, сключени
в рамките на 2018 г. (година на публикуване на поканата), показват 18 099
периоди на мобилност от Обединеното кралство към други програмни
държави, в сравнение с 29 797 периоди на мобилност в обратната посока 12.

2.15. Ефективността на „Еразъм+“ беше подобрена чрез опростяването13 ѝ

в сравнение с предходните програми14, а това като цяло се приветства от
заинтересованите страни. Те обаче все още виждат възможности за подобрение,
например чрез намаляване на броя на ИТ инструментите, опростяване 15 на
наръчника за програмата и на процедурата за кандидатстване 16.

11

Споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

12

Приложение със статистически данни към Годишния доклад за 2019 г. на „Еразъм+“,
стр. 38 и 39.

13

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 12.

14

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 10, 31 и 113.

15

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 75.

16

Пак там, стр. 79.
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Каре 2.2
Преглед от ЕСП на финансовите вноски на държави извън ЕС
В Преглед № 3/2021 17 ЕСП разгледа финансовите вноски от държави извън ЕС
за дейности на ЕС и държавите членки. Проверихме няколко вида вноски
и тези, предназначени за две програми, по-специално: „Хоризонт 2020“ и
„Еразъм+“.
Приносът на държавите извън ЕС за „Еразъм+“ е вторият по големина за
отделна програма след „Хоризонт 2020“ и възлиза на около 227,9 млн. евро
през 2020 г. Десет държави извън ЕС участват финансово в „Еразъм+“:
o

държавите извън Европейското икономическо пространство —
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – са предоставили през 2020 г. около
75,5 млн. евро за „Еразъм+“, което им е позволило да участват като
държави по програмата;

o

други седем държави извън ЕС са предоставили 152,4 млн. евро през
2020 г. Северна Македония, Турция и Сърбия имат статут на държави по
програмата. Албания, Босна и Херцеговина, Косово* и Черна гора са
партньорски държави и могат да участват в избрани дейности по
„Еразъм+“.

Извършеният от ЕСП преглед очерта основните предизвикателства, свързани
с управлението на вноските от държави извън ЕС; много от тези
предизвикателства са от значение и за „Еразъм+“:
o

например, ако продължат да се прилагат съществуващите формули за
изчисляване на вноските, от държавите извън ЕС може да бъде поискано
да плащат по-високи вноски след оттеглянето на Обединеното кралство
от ЕС;

o

Вноските по програма „Еразъм+“ се изчисляват от Комисията въз основа
на формула. Въпреки това по отношение на страните кандидатки
и потенциалните кандидатки изчислените по този начин вноски се
коригират за всеки отделен случай.

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено
с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и Становището на
Международния съд относно обявяването на независимост от страна на
Косово.

17

Преглед № 3/2021 на ЕСП.
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Опростена концепция на програмата, но не са решени аспектите,
свързани с равенството на половете

2.16. Съчетаването на предходните програми в рамките на една програма е

подобрило начина, по който се извършват различните дейности въз основа на
последователни цели, като в голяма степен се избягва припокриването. Това
също така е доведело до опростяване на концепцията на програмата. „Еразъм+“
като цяло допълва други програми на ЕС в области на политиката като
сближаването, научните изследвания и иновациите, и здравеопазването, въпреки
че няма достатъчно доказателства за ясни полезни взаимодействия с тези
програми18.

2.17. В своя Специален доклад № 10/202119 ЕСП анализира действията на

Комисията, свързани с интегрирането на принципа на равенство между
половете в бюджета на ЕС, и направи оценка на „Еразъм +“ в това отношение.
Заключаваме, че Комисията не е взела предвид равенството между половете във
всички аспекти на „Еразъм+“ и отправяме критика относно недостатъчния анализ
на равенството между половете в оценката на въздействието 20. В проучване на
Комисията, съсредоточено върху висшето образование, се посочва наличието на
неравнопоставеност между половете в програма „Еразъм+, където участват
повече жени, отколкото мъже. Това обаче не може да се обясни с различията
в процента на участниците от двата пола във висшето образование 21. ЕСП
установи също така, че в програмната декларация за „Еразъм+“ не е представена
финансова оценка на приноса на програмата за подобряване на равенството
между половете 22.

18

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 12.

19

Специален доклад № 10/2021 на ЕСП „Интегриране на принципа на равенство между
половете в бюджета на ЕС — време е да превърнем думите в дела“.

20

Пак там, точки 94—100.

21

Erasmus+ Higher Education Impact Study — Final Report, Европейска комисия, стр. 42.

22

Специален доклад № 10/2021 на ЕСП, точка 69.
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Мобилност за образование и обучение

2.18. На фигура 2.6 са представени показателите от програмната декларация,
свързани със специфична цел 1: Мобилност за образование и обучение.

Фигура 2.6 — Преглед на показателите за „Мобилност за
образование и обучение“

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
Краен продукт Резултати Въздействие
план?
Да

1

Не

1

Не е ясно

1

2

1

1

1

1
2

ОБЩО

ОБЩО

1

3

Информация за избрани показатели
Показател

Напредък към целевата стойност

Студенти и стажанти във
висшето образование,
участващи в програмата

Краен
продукт

Участници в програмата за
професионално образование и
обучение (ПОО) — ученици,
студенти и стажанти

Краен
продукт

97 % (2020)

2013

Междинна цел
80 % (2019)
2020

100 % (2020)

2013

Междинна цел
81 % (2019)
2020

ЛЕГЕНДА:
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Ка чествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност
(като се отчитат всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсва щи, оста рели или недоста тъчн
да нни за формулира не на за ключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информа ция за този преглед и на ша та методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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2.19. Специфична цел 1, която насърчава мобилността в областта на

образованието и обучението, финансира мобилността на отделни студенти,
стажанти и служители. Тази цел е с най-голям размер на отпуснатите средства,
като за 2020 г. са предвидени 1,6307 млрд. евро, т.е. 54,1 % от общия размер на
средствата по програмата. Тази цел обхваща и Механизма за гарантиране на
заеми за магистърски програми по програма „Еразъм+“, който има за цел да
стимулира финансовите посредници (например банки или агенции за студентски
заеми) да предоставят гарантирани от ЕС заеми за студенти, които желаят да учат
за магистърска степен в чужбина.

2.20. В програмната декларация се посочва, че със много малко програма

„Еразъм+“ не успява да постигне своята целева стойност за участие на учащите се
във висшето образование, но тази стойност е постигната за учащите се в областта
на професионалното образование и обучение (ПОО) (вж. фигура 2.6). Това
положение се обяснява с въздействието на пандемията от COVID-19. ЕСП не е
съгласна с класификацията на Комисията за този показател в програмната
декларация като показател за резултати и го разглежда по-скоро като показател
за крайни продукти.

Интересът към мобилността нараства

2.21. Въпреки че финансирането продължава да бъде основната пречка за

отделните лица да участват в програмите за мобилност, интересът към тази
възможност се е увеличавал с 10 % годишно от стартирането на програмата
„Еразъм +“ през 2014 г., като по-голямата част от участниците идват от областта на
висшето образование 23. Предизвиканата от COVID-19 пандемия и свързаната
с нея забрана за пътуване са оказали въздействие върху физическата мобилност
(вж. каре 2.3). Усвояването на средствата по линия на Механизма за гарантиране
на заеми за магистърски програми не е според очакваното 24. Целта е била до
2020 г. да се предоставят заеми на стойност 3 млрд. евро на 200 000 студенти по
магистърски програми, но до края на 2017 г. само 358 такива студенти са
получили заем, поради което Комисията е решила да преразпредели съответните
средства 25.

23

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 23.

24

Специален доклад № 22/2018;
COM(2018) 050 final, Европейска комисия, стр. 4.

25

Специален доклад № 22/2018 на ЕСП, точка 118.
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Каре 2.3
Въздействие на пандемията от COVID-19
От март 2020 г. насам пандемията от COVID-19 оказва значително
неблагоприятно въздействие върху Европа, както и върху много дейности по
програма „Еразъм+“, по-специално отделните дейности за мобилност,
финансирани по специфични цели 1 и 7, които избрахме за настоящия
доклад. Поради ограниченията за пътуване много от планираните дейности
за мобилност не са могли да бъдат осъществени.
Първоначалният анализ на ГД „Образование и култура“ на броя на
индивидуалните дейности за мобилност показва, че през 2020 г. броят им е
намалял с около 500 000 в сравнение със средната стойност за периода
2016—2019 г., което представлява намаление с около 60 %.
Освен това мерките за изолация в домашни условия са довели до
невъзможност за осъществяване на присъственото образование, обучение
и младежките дейности, в т.ч. на дейностите за изграждане на мрежи
и социализиране, които често добавят стойност от гледна точка на опита.
Що се отнася до „Еразъм+“, Европейската комисия е реагирала на
пандемията от COVID-19 по различни начини, например чрез удължаване на
сроковете, които са позволили на организациите да отложат дейности за
мобилност, както и чрез изготвяне на насоки за участниците
и бенефициентите. Освен това са били отправени две извънредни покани за
представяне на предложения с цел подобряване на подготовката за цифрово
образование и на творческите умения. Организирани са били и проучвания,
за да се съберат мненията на участниците в мобилността и висшите учебни
заведения относно въздействието на COVID-19 върху техните дейности.
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Мобилността осигурява многостранна добавена стойност от ЕС

2.22. Съществуват множество доказателства за това, че участниците в проекти

за мобилност са доволни от програмата и са били в състояние да подобрят
уменията си 26. Всички студенти получават официално удостоверение за участието
си в програмата за мобилност и, което е по-важно, 80 % са получили пълно
академично признаване на учебните резултати. Това е било възможно
благодарение на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити
(ECTS) 27.

2.23. Значението на програмата е ясно и въздействието върху студентите от

висшето образование е положително, особено върху тези от държави
с дълготрайна младежка безработица в Южна Европа и в страни партньори 28.
Мобилността има голямо дългосрочно въздействие върху професионалното
бъдеще на бенефициентите, като повишава уменията и пригодността им за
заетост, особено в сектора на ПОО 29, и позволява на повечето от тях да си
намерят работа. Мобилността оказва значително въздействие и по отношение на
университетите и техните служители. В предишен свой доклад ЕСП очерта
множеството форми на добавена стойност от ЕС, които програмата осигурява
(вж. каре 2.4).

26

Research for CULT Committee — Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Европейски парламент, стр. 23.

27

Erasmus+ Higher Education Impact Study — Final Report, Европейска комисия, стр. 11.

28

Пак там, стр. 17.

29

Специален доклад № 22/2018 на ЕСП, точка 22.
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Каре 2.4
Програма „Еразъм+“ осигурява повече от предвидената
в регламента добавена стойност
В своя специален доклад относно мобилността по „Еразъм+“ 30 ЕСП
идентифицира допълнителни начини, по които мобилността осигурява
европейска добавена стойност, надхвърляща предвиденото в Регламента за
„Еразъм+“, като например:
o

мобилността и ученето в чужбина засилват усещането за европейска
идентичност на участниците. Това не би могло да бъде постигнато, ако
държавите действат самостоятелно;

o

система от принципи, нещо като гаранция за качество, която повишава
репутацията и привлекателността на институциите;

o

мобилността е спомогнала за създаването на мрежа за сътрудничество
и хармонизация на университетските учебни програми и планове;

o

стратегически подход към мобилността, който спомага да се гарантира
ангажираност на ръководството с целите на проектите и по-дългосрочно
запазване на връзките и ноу-хау;

o

въздействието на мобилността на преподавателите, които прилагат
в родните си институции това, което са научили по време на своята
мобилност;

o

мобилността стимулира многоезичието — една от специфичните цели на
програмата. Езиковите умения допринасят за мобилността, пригодността
за заетост и личностното развитие на европейските граждани;

o

„Еразъм+“ допринася за трансграничната и международната
мобилност, която е важна част от образователната стратегия в повечето
държави;

o

като насърчава мобилността с учебна цел между държавите по
програмата и държавите партньори, „Еразъм+“ допринася за „меката
дипломация“ и действа като част от политиката на ЕС за съседство
и развитие;

o

включването на професионалното образование и обучение (ПОО)
доближава „Еразъм+“ до по-разнороден кръг от граждани. Програмата
допълва ограничените национални фондове за мобилност в областта на
ПОО и чрез своята известност и репутация допринася за повишаване на
популярността и престижа на ПОО.
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Сътрудничество в областта на образованието и обучението

2.24. На фигура 2.7 е представен общ преглед на показателите от

програмната декларация, свързани със специфична цел 2: Сътрудничество
в областта на образованието и обучението.

Фигура 2.7 — Преглед на показателите за сътрудничеството
в областта на образованието и обучението
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

ОБЩО

1

Не
Не е ясно

1

1

1

1

ОБЩО

2

1
2

1

Информация за избрани показатели
Показател

Напредък към целевата стойност
1 % (2016)

Получени резултати за
Euroguidance

Резултат

Участници в семинари/работни
срещи на Euroguidance

Краен
продукт

Междинна цел
29 % (2017)
2020

2012
30 % (2015)

Междинна цел
10 % (2017)
2013

2020

ЛЕГЕНДА:
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Ка чествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат всички
междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсва щи, оста рели или недоста тъчни
да нни за формулира не на за ключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информа ция за този преглед и на ша та методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

30

Специален доклад № 22/2018 на ЕСП.
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2.25. Специфична цел 2 в областта на образованието и обучението е насочена
към сътрудничество между организации бенефициенти за подобряване на
качеството, успешно разработване на новаторски подходи към образованието
и обучението и постигане на напредък в интернационализацията в тази област.
Тази цел е значима от бюджетна гледна точка, като за 2020 г. са предвидени
782,4 млн. евро, т.е. 26,0 % от общия размер на програмата. Почти всички
проекти, финансирани по тази цел, са под формата на партньорства между
организации, като например висши учебни заведения и/или предприятия, от три
или повече държави по програмата.

2.26. Специфична цел 2 включва два показателя, свързани с Euroguidance

(вж. фигура 2.7) — мрежа и уебсайт, подпомагащи специалисти в областта на
образованието и заетостта. Липсата на данни от 2016 г. насам прави невъзможно
да се установи дали тези показатели са на път да постигнат целевите си
стойности. ЕСП счита, че тази специфична цел се нуждае от показатели, които да я
измерват по-добре.

Дейностите и тяхното въздействие се различават между отделните
региони и институции

2.27. Въздействието на дейностите за сътрудничество може да варира

в зависимост от съответния европейски регион 31. Проучването допълнително
очерта някои аспекти като силната конкуренция за съвместни действия.
Държавите и институциите с по-голям опит или средства са в по-изгодна позиция
и имат по-големи шансове да бъдат бенефициенти. По-големите институции също
така използват съществуващите вече контакти 32.

2.28. Проектите за сътрудничество по програма „Еразъм+“ допринасят за

развитието и укрепването на сътрудничеството между организациите
бенефициенти. В случай на проекти за сътрудничество във висшето образование
около 9 от 10 институции са посочили, че „Еразъм+“ е много важна или от
съществено значение за тях. Причините за интернационализацията се различават
в отделните институции и региони и използването на програмата зависи от
стратегическите цели, които участниците желаят да постигнат, като например

31

Erasmus+ Higher Education Impact Study — Final Report, Европейска комисия, стр. 7.

32

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 135 и 164.
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привличане на персонал от чужбина или въвличане на работодатели
в програмата 33.

Ниски нива на иновации в рамките на стратегическите партньорства

2.29. Действията, финансирани от „Еразъм+“ за засилване на

сътрудничеството, имат за цел да доведат до иновативни практики на
организационно, местно, регионално, национално или европейско равнище 34.
В резултат на програмата над 36 000 училища са участвали в стратегически
партньорства между 2014 г. и 2020 г. 35 Междинната оценка обаче установи, че
нивото на иновациите, постигнато от стратегическите партньорства, е
относително ниско в сравнение с предходните действия 36. Нивото на иновации на
финансираните проекти често е недостатъчно, за да може да окаже въздействие
извън организацията бенефициент 37.

Виртуалните формати дават възможност за икономии

2.30. Според проучване38 на Европейския парламент виртуалните формати

могат да служат като ефективен вариант за справяне с предизвикателствата,
свързани с междукултурното сътрудничество и трансверсалните или
междуличностните умения. Нарастващият брой отворени образователни ресурси,
като например „масивни отворени онлайн курсове“, правят по-лесно
интернационализирането 39. Освен това възможностите, предлагани от новите
технологии, позволяват например спестяване на време за пътуване и икономии
на разходи и емисии, като последните са в съответствие с целите на Зеления
пакт 40.

33

Erasmus+ Higher Education Impact Study — Final Report, Европейска комисия, стр. 7.

34

Ключово действие 2: Cooperation among organisations and institutions, Европейска
комисия.

35

Проект на общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия, стр. 604.

36

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 18.

37

Пак там, стр. 514.

38

Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant
expertise for INI report, Европейски парламент, стр. 4.

39

Erasmus+ Higher Education Impact Study — Final Report, Европейска комисия, стр. 180.

40

Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant
expertise for INI report, Европейски парламент, стр. 1.
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Външни дейности в областта на образованието
и обучението

2.31. На фигура 2.8 са представени показателите от програмната декларация,
свързани със специфична цел 4: Външна дейност в областта на образованието
и обучението.

Фигура 2.8 — Преглед на показателите за външните дейности
в областта на образованието и обучението

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултати Въздействие

Да

2

Не

1

Не е ясно

ОБЩО
2

1

1

1

1
3

ОБЩО

3

Информация за избрани показатели
Показател

Напредък към целевата стойност

Студенти и служители във ВУЗ,
идващи от държава партньор

Краен
продукт

Студенти и служители във ВУЗ,
които отиват в държава партньор

Краен
продукт

100 % (2020)

2013

Междинна цел
77 % (2019)
2020

100 % (2020)

2013

Междинна цел
100 % (2019)
2020

ЛЕГЕНДА:
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Ка чествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност
(като се отчитат всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсва щи, оста рели или недоста тъчни
да нни за формулира не на за ключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информа ция за този преглед и на ша та методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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2.32. Специфична цел 4 е съсредоточена върху международното измерение

на образованието и обучението, като под „международно“ се разбират дейности
с участието на партньорски държави. Проектите са насочени например към
изграждане на капацитет във висшето образование в тези държави, за да се
модернизират и интернационализират институциите и системите, като се обръща
специално внимание на държавите партньори, съседни на ЕС. Подкрепя се
и мобилността на студенти и служители от и към държави партньори. От гледна
точка на бюджета това е третата по значимост специфична цел, като за 2020 г. са
разпределени 233,8 млн. евро, което представлява 7,8 % от бюджета на програма
„Еразъм+“.

2.33. Показателите от фигура 2.8 сочат, че тази специфична цел се изпълнява
по план по отношение на броя на студентите и служителите, идващи от или
отиващи към партньорски държави. ЕСП счита, че тези показатели измерват
крайни продукти, а не резултати, както се посочва в програмната декларация.

„Мека дипломация“ чрез глобален обсег

2.34. Включването на специфична цел, насочена към държавите партньори,

гарантира, че „Еразъм+“ допринася за това дейностите на ЕС да имат глобален
обсег, по-специално чрез улесняване на взаимното признаване на
квалификациите от страна на ЕС и държавите партньори41. Специалният доклад
на ЕСП относно мобилността по „Еразъм+“ 42 също отбелязва „меката
дипломация“, упражнявана чрез програмата (вж. каре 2.4).

41

COM(2018) 050 final, Европейска комисия, стр. 3.

42

Специален доклад № 22/2018 на ЕСП, точка 46.
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Младежка мобилност

2.35. На фигура 2.9 са представени показателите от програмната декларация,
свързани със специфична цел 7: Младежка мобилност.

Фигура 2.9 — Преглед на показателите за младежката мобилност

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
Краен продукт Резултат Въздействие ОБЩО
план?
Да

1

1

3

2

Не
Не е ясно

1

1
1

ОБЩО

2

3

Информация за избрани показатели
Показател

Напредък към целевата стойност
100 % (2020)

Участници, които заявяват, че са
увеличили ключовите си
компетентности

Резултат

Млади хора, участващи в дейности
за мобилност, подкрепяни по
програмата

Краен
продукт

2012

Междинна цел
40 % (2016)
2020

100 % (2020)

2012

Междинна цел
80 % (2019)
2020

ЛЕГЕНДА:
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Ка чествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност
(като се отчитат всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсва щи, оста рели или недоста тъчни
да нни за формулира не на за ключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информа ция за този преглед и на ша та методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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2.36. Специфична цел 7 е съсредоточена върху мобилността на младежта и на

специалистите, работещи с младежи. Проектите, финансирани по линия на
младежката мобилност, имат за цел да дадат възможност на организациите да
установят младежки обмен, при който групи млади хора отиват в чужбина за
период до 21 дни, за да си взаимодействат с млади хора от една или повече
други държави. Този обмен се отнася до неформалното учене и има за цел да
повиши компетентностите на участниците, както и да популяризира ценности
като приобщаване, солидарност и приятелство. Тази цел в областта на младежта е
сравнима със специфична цел 1 в областта на образованието и обучението.
Съществува обаче разлика по отношение на бюджета, тъй като за специфична цел
7 са заделени едва 91,8 млн. евро за 2020 г., или 3 % от общия размер на
средствата по програмата.

2.37. Първият показател, показан на фигура 2.9, е свързан с повишаването на

ключовите компетентности, декларирани от участниците, и се изпълнява по план.
ЕСП счита, че това е показател за резултати, докато Комисията го класифицира
като показател за въздействие. Вторият избран показател измерва броя на
младите хора, участващи в подпомагани действия за мобилност, и също се
изпълнява по план. ЕСП счита, че този показател измерва крайни продукти,
докато Комисията го класифицира като показател за резултати. ЕСП оцени този
показател, като разгледа кумулативните резултати за периода 2014—2020 г., а не
само постиженията за 2020 г., както е направено в програмната декларация.

Положително въздействие върху участниците и подобрена
вътрешна съгласуваност

2.38. В междинната оценка на Комисията подкрепата по програма „Еразъм+“

в областта на младежта е счетена за ефективна 43. В нея са установени предимно
положителни крайни ефекти за участниците, като например значително
отражение върху чуждоезиковите умения, подчертано подобряване на
ключовите компетентности и умерено влияние върху задържането в системата на
образованието и обучението. Ефектът върху пригодността за заетост в младежкия
сектор не е ясен 44, въпреки че в проучвания сред участниците 69 % от тях са
заявили, че пригодността им за заетост след извършената мобилност се е
подобрила.
43

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 339.

44

Пак там, стр. 340.
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2.39. Добавената стойност на програмата в областта на младежта е висока,

особено поради недостига на национални програми за финансиране в тази
област 45. Интегрирането на въпросите на младежта в „Еразъм+“ е подобрило
вътрешната съгласуваност, което означава, че младежките дейности по-добре
допълват и се вписват в по-голяма степен в другите две области на програмата.
Въпреки това се счита, че в сравнение с предходната програма за младежта, тази
интеграция е намалила съгласуваността на програмата с практиката за младежка
заетост в сравнение с предшестващата програма за младежта 46. Използването на
„Еразъм“ като „запазена марка“ също е увеличило видимостта на програмата 47.

Малък бюджет и силна конкуренция за проекти

2.40. Финансирането за областта на младежта е значително по-малко,

отколкото за областта на образованието и обучението, и особено за висшето
образование. Конкуренцията за проекти е сравнително висока 48 и програмата се
възприема като по-подходяща за по-големите организации, работещи в областта
на младежката заетост, тъй като те обикновено разполагат със знания и ресурси
за успешни кандидатури 49.

45

Пак там, стр. 481.

46

Пак там, стр. 159.

47

Пак там, стр. 39.

48

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Том 1), стр. 137.

49

Пак там, стр. 95.
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Заключения
2.41. Цялостната оценка на програмата „Еразъм+“ е, че тя има висока

добавена стойност от ЕС (вж. точка 2.14). Опростяването ѝ към момента на
нейното въвеждане се оценява положително, но има възможност за понататъшно подобрение (вж. точка 2.15). „Еразъм+“ обединява предшестващите я
програми под една шапка, като по този начин се опростява нейната структура и се
осигурява по-голяма съгласуваност (вж. точка 2.16). Има възможност за
подобрение в областта на равенството между половете, по отношение както на
програмирането, така и на докладването (вж. точка 2.17). Програма „Еразъм+“ се
цени от обществеността, както и от заинтересованите страни (вж. точка 2.12).
Популярността на програмата се доказва от прекалено големия брой заявления,
недостатъкът на това обаче е, че не всички предложения могат да бъдат
финансирани (вж. точка 2.13).

2.42. Програма „Еразъм+“ има 13 специфични цели и ЕСП провери четирите
най-значими цели по отношение на финансирането:
o

мобилността в областта на образованието и обучението, която е разгледана
в рамките на специфична цел 1, получава по-голямата част от финансирането
(вж. точка 2.19) и е отбелязала нарастващо ниво на участие (вж. точка 2.21).
Ограниченията върху пътуванията и присъственото обучение, наложени
в отговор на пандемията от COVID-19, са довели обаче до значително
намаляване на дейностите за мобилност през 2020 г. (вж. каре 2.3).
Подкрепяната от програмата мобилност осигурява много видове добавена
стойност извън предвидените в регламента за „Еразъм+“ (вж. точка 2.23
и каре 2.4);

o

специфична цел 2 подкрепя действията за сътрудничество в областта на
образованието и обучението; тя се счита за много важна от организациите
бенефициенти, вследствие на което конкуренцията за финансиране е голяма
(вж. точки 2.27 и 2.28). Действията подкрепят иновативните практики (вж.
точка 2.30), но рядко оказват иновативен ефект извън организациите
бенефициенти (вж. точка 2.29);

o

специфична цел 4 е съсредоточена върху външните дейности в областта на
образованието и обучението. „Еразъм+“ допринася за това дейностите на ЕС
да достигнат до различни държави по света и е средство за „мека
дипломация“ (вж. точка 2.34);
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o

мобилността на младите хора е обхваната от специфична цел 7. Дейностите
в тази област имат предимно положително въздействие върху участниците
(вж. точка 2.38) и висока добавена стойност (вж. точка 2.39).
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Приложения
Приложение 2.1 Цели на „Еразъм+“
Обща цел
Цел

Пълно наименование

Кратко
наименование
(и съкращение)

Обща цел 1

Програмата следва да допринесе
за постигане на: [1] целите на
стратегия „Европа 2020“,
включително водещата цел
в областта на образованието; [2]
целите на стратегическата рамка
за европейско сътрудничество
в областта на образованието
и обучението („Образование
и обучение 2020“), в т.ч.
съответните референтни
показатели; [3] устойчивото
развитие на държави партньори
в областта на висшето
образование; [4] общите цели на
обновената рамка за европейско
сътрудничество по въпросите на
младежта (2010—2018 г.); [5]
целта за развиване на
европейското измерение в спорта
и по-специално в масовия спорт
в съответствие с работния план на
ЕС за спорта; и [6]
насърчаване на европейските
ценности съгласно член 2 от
Договора за Европейския съюз.
(Номерирането е добавено от
ЕСП.)

Принос към
целите на ЕС
в областта на
образованието
и обучението,
младежта
и спорта (ОЦ1)

Представена
ли е
в нашата
извадка?

Да
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Специфични цели
Кратко
наименование
(и съкращение)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Специфична
цел 1

Да се подобри равнището на
ключовите компетентности
и умения, особено по
отношение на тяхната
адекватност на пазара на труда
и приноса им за сплотено
общество, по-специално чрез
по-големи възможности за
образователна мобилност,
както и чрез засилено
сътрудничество между сектора
на образованието и обучението
и пазара на труда

Мобилност за
образование
и обучение (СЦ1)

Да

Специфична
цел 2

На равнището на
образователните
и обучителните институции да
се насърчи подобряването на
качеството, иновациите,
високите постижения
и интернационализацията, поспециално чрез засилено
транснационално
сътрудничество между
доставчиците на услуги
в сферата на образованието
и обучението и други
заинтересовани страни

Сътрудничество
в областта на
образованието
и обучението
(СЦ2)

Да

Цел

Пълно наименование

Област: Образование и обучение

83

Специфични цели
Цел

Пълно наименование

Специфична
цел 3

Да се насърчи развитието на
европейско пространство за
учене през целия живот и да се
повиши информираността във
връзка с това с цел да се
допълнят реформите на
политиките на национално
равнище и да се подкрепи
модернизацията на системите
на образование и обучение, поспециално чрез засилено
сътрудничество в областта на
политиките, по-добро
използване на инструментите
на Съюза за прозрачност
и признаване
и разпространението на добри
практики

Кратко
наименование
(и съкращение)

Реформи на
политиката
в областта на
образованието
и обучението
(СЦ3)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Не
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Специфични цели
Кратко
наименование
(и съкращение)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Цел

Пълно наименование

Специфична
цел 4

Да се засили международното
измерение на образованието
и обучението, по-специално
чрез сътрудничество между
Съюза и институции на
държави партньори в областта
на професионалното
образование и обучение и във
висшето образование, чрез
увеличаване на
привлекателността на
европейските институции за
висше образование и подкрепа
на външните действия на
Съюза, включително неговите
цели за развитие, посредством
насърчаване на мобилността
и сътрудничеството между
Съюза и институциите за висше
образование на държави
партньори и целенасочено
изграждане на капацитет
в държави партньори

Външни
дейности
в областта на
образованието
и обучението
(СЦ4)

Да

Специфична
цел 5

Да се подобри преподаването
и изучаването на езици и да се
насърчат широкото езиково
многообразие
и междукултурната
осведоменост в Съюза

Преподаване
и изучаване на
езици
и междукултурна
осведоменост
(СЦ5)

Не

Специфична
цел 6

Да се насърчат високите
постижения в преподаването
и научноизследователската
дейност в областта на
европейската интеграция чрез
дейности по инициативата
„Жан Моне“ по целия свят

Дейности по
инициативата
„Жан Моне“
(СЦ6)

Не
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Специфични цели
Кратко
наименование
(и съкращение)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Специфична
цел 7

Да се подобри равнището на
ключовите компетентности
и умения на младите хора,
включително на тези с помалко възможности, както и да
се насърчи участието им
в демократичния живот на
Европа и участието им на
пазара на труда, тяхното
активно гражданство,
междукултурен диалог,
социално приобщаване
и солидарност, по-специално
чрез по-големи възможности за
мобилност с учебна цел за
младите хора, лицата,
участващи в работа, свързана
с младежи, или младежките
организации и лидери, както
и чрез укрепване на връзките
между областта на младежта
и пазара на труда

Младежка
мобилност (СЦ7)

Да

Специфична
цел 8

Да се насърчи подобряването
на качеството в работата,
свързана с младежи, поспециално чрез засилено
сътрудничество между
организации в областта на
младежта и/или други
заинтересовани страни

Младежко
сътрудничество
(СЦ8)

Не

Цел

Пълно наименование

Област: Младежта
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Специфични цели
Кратко
наименование
(и съкращение)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Цел

Пълно наименование

Специфична
цел 9

Да се допълват реформите на
политиката на местно,
регионално и национално
равнище и да се подкрепя
разработването на основана на
знания и доказателства
политика за младежта
и признаването на
неформалното
и самостоятелното учене, поспециално чрез засилено
сътрудничество в областта на
политиката, по-добро
използване на инструментите
на Съюза за прозрачност
и признаване
и разпространението на добри
практики

Реформа на
политиката
в областта на
младежта (СЦ9)

Не

Специфична
цел 10

Да се засили международното
измерение на младежките
дейности и ролята на
специалистите
и организациите, работещи
с младежи, като структури за
подкрепа за младежите,
в допълнение към външната
дейност на Съюза, поспециално чрез насърчаване на
мобилността
и сътрудничеството между
Съюза и заинтересованите
страни от държави партньори
и международни организации,
както и чрез насочено
изграждане на капацитет
в държави партньори

Външни
дейности
в областта на
младежта (СЦ10)

Не
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Специфични цели
Цел

Пълно наименование

Кратко
наименование
(и съкращение)

Отразена
ли е
в нашата
извадка?

Област: Спорт

Специфична
цел 11

Справяне с трансграничните
заплахи за почтеността
в спорта, като допинга,
уговарянето на мачове
и насилието, както и всички
видове прояви на нетърпимост
и дискриминация

Почтеност
в спорта (СЦ11)

Не

Специфична
цел 12

Насърчаване и подкрепа за
доброто управление в спорта
и двойната кариера на
спортистите

Доброто
управление
в спорта
и двойните
кариери (СЦ12)

Не

Специфична
цел 13

Насърчаване на
доброволческите дейности
в спорта, заедно със
социалното приобщаване,
равните възможности
и информираността за
значението на укрепващата
здравето физическа активност
чрез засилено участие и равен
достъп до спортни дейности за
всички

Приобщаване
и равенство чрез
спорта (СЦ13)

Не

Източник: ЕСП въз основа на програмните декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Въведение
Кратко описание на функция „Икономическо, социално
и териториално сближаване“

3.1. Целта на политиката на сближаване на ЕС е да засили икономическото

и социалното сближаване чрез намаляване на разликите в нивото на развитие на
отделните региони 1. Съществуват четири основни разходни програми, като
всички те са по функция 1б от многогодишната финансова рамка (МФР) за
периода 2014—2020 г.:

o

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) засилва икономическото,
социалното и териториалното сближаване в ЕС посредством коригиране на
дисбалансите между неговите региони чрез инвестиции в ключови
приоритетни области 2.

o

Кохезионният фонд (КФ) намалява икономическите и социалните
неравенства и стабилизира икономиката на държавите членки, чийто брутен
национален доход на глава от населението е по—малък от 90 % от средния за
ЕС 3.

o

Европейският социален фонд (ЕСФ) насърчава заетостта и социалното
приобщаване, като интегрира хората в неравностойно положение
в обществото и гарантира по—справедливи възможности за живот 4.

o

Фондът за европейско подпомагане на най—нуждаещите се лица (FEAD)
подкрепя действията на държавите членки за осигуряване на храна и основно
материално подпомагане на най—нуждаещите се лица в общността 5.

3.2. Общите планирани разходи по тази функция в МФР за периода 2014—

2020 г. са 371 млрд. евро, от които до края на 2020 г. са платени 194,8 млрд. евро
(вж. фигура 3.1).

1

Член 174 от Договора за ЕС.

2

Регламент (ЕС) № 1301/2013.

3

Регламент (ЕС) № 1300/2013.

4

Регламент (ЕС) № 1304/2013.

5

Регламент (ЕС) № 223/2014.
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Фигура 3.1 — „Икономическо, социално и териториално
сближаване“: извършени плащания през периода 2014—2020 г. по
поетите задължения за този период
i) като дял от всички функции на МФР

Сближаване
194,8
25,4 %

766,9

млрд. евро

(ii) с разбивка по програми
(млрд. евро)

Европейски фонд за
регионално развитие (ЕФРР)
101,4 (52,1 %)
Европейски социален фонд
50,4 (25,9 %)
Кохезионен фонд
39,6 (20,3 %)
Други програми
3,4 (1,7 %)

Източник: ЕСП по данни на Комисията.

3.3. Политиката на сближаване се осъществява от управляващите органи

в държавите членки чрез около 390 оперативни програми (ОП) под надзора
и съгласно насоките на Комисията.

3.4. Върху целите на политиката на сближаване сериозно влияние оказват

широк кръг външни фактори. Също така поради естеството на политиката на
сближаване съществуват времеви разлики между програмирането, избора на
операции, тяхното изпълнение и реализирането на резултати и дори крайни
продукти (вж. също фигура 3.3).
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Обхват и подход

3.5. Тази година ЕСП избра за анализ на изпълнението ЕСФ, който

представлява 25,9 % от всички плащания във връзка с политиката на сближаване
през периода 2014—2020 г., извършени до края на 2020 г.6 (вж. фигура 3.1).
Целта ни беше да установим каква е наличната информация за резултатите от
изпълнението и въз основа на тази информация да оценим доколко успешно се
изпълняват разходните програми на ЕС. В доклада относно изпълнението за
2019 година ЕСП обхвана ЕФРР и КФ, които представляват 72,4 % от общите
плащания до края на 2019 г.

3.6. ЕСП изготви настоящата глава, като използва информацията за

изпълнението на Комисията, която включва основно Годишния доклад за
управлението и изпълнението за 2020 г. (ГДУИ), програмните декларации за
проектобюджета за 2022 г., ключови оценки на Комисията, както и Седмия
доклад за сближаването. На фигура 3.2 са показани оценките и други доклади на
Комисията, разгледани от одиторите. Те провериха тази информация за
достоверност и съответствие със собствените констатации на ЕСП, но не са
правили проверка на нейната надеждност. Одиторите използваха също
констатации и оценки от последните одити на ЕСП и други доклади и проучвания.
Методологията на ЕСП е описана по—подробно в Допълнението към доклада.

3.7. В своята програмна декларация за МФР за периода 2014—2020 г.

Комисията очертава пет специфични цели (СЦ) за ЕСФ (вж. приложение 3.1). ЕСП
представя своята оценка на СЦ в три раздела:
o

устойчива и качествена заетост и мобилност на работната сила (СЦ 1 и СЦ 5,
съответстващи на тематична цел (ТЦ) 8);

o

социално приобщаване, борба с бедността и с дискриминацията (СЦ 2,
съответстваща на ТЦ 9);

o

образование, обучение и професионално обучение за придобиване на
умения и учене през целия живот (СЦ 3, съответстваща на ТЦ 10).

6

COM(2021) 301 final, ГДУИ за 2020 г.
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В първия раздел ЕСП обхвана изпълнението на операциите, насочени към
нуждите на младите хора, които не са заети с работа, учене или обучение.
Намаляването на броя на лицата, незаети с работа, учене или обучение, е
тематичната цел на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Операциите,
насочени към нуждите на работещите млади хора, се финансират както от ЕСФ,
така и от ИМЗ. ЕС стартира ИМЗ през 2013 г. с цел да предоставя подкрепа на
младите хора, живеещи в региони, където младежката безработица е по—висока
от 25 %. Оценката на ЕСП не обхваща СЦ 4 „Повишаване на институционалния
капацитет на публичните органи и заинтересованите лица“.

Фигура 3.2 — Хронология на основните оценки и други доклади и на
обхванатите периоди
МФР
2014—2020 г.

МФР
2007—2013 г.
2008 г.

2010 г.

2012 г.

Обхванат период

Оценка на въздействието
по ЕСФ+

2014 г.

2016 г.

МФР
2021—2027 г.

2018 г.

2020 г.

2022 г.

2024 г
.

2026 г.

Публикации

Последваща оценка за периода
2007—2013 г. и актуализация на
данните

Оценка на младежката заетост
Оценка на заетостта и
мобилността на работната
сила (ТЦ 8)

Оценка на образованието
и обучението (ТЦ 10)

Оценка на насърчаването на
социалното приобщаване
(ТЦ 9)

Текущи оценки на ОП
Преглед на изпълнението
на ОП
Последваща оценка за
периода 2014—2020 г.

Източник: ЕСП.

95

Предназначение и начин на функциониране на ЕСФ

3.8. На фигура 3.3 е представен схематично моделът на логиката на

интервенция на ЕСФ, който илюстрира начина, по който петте СЦ са насочени към
нуждите, както и очакваните крайни продукти и ефекти от мерките по ЕСФ.

3.9. Комисията и държавите членки споделят отговорността за управлението

на ЕСФ. Инвестиционните приоритети са определени с Регламента за ЕСФ и се
избират от държавите членки по оперативните програми, които са съгласувани
с Комисията. Изпълнението е отговорност на администрациите на национално
и регионално равнище, които подбират операциите за финансиране. В повечето
случаи дейностите, подпомагани чрез ОП, получават национално публично или
частно финансиране в допълнение към това от ЕС.

3.10. Както и при други програми,през целия период на МФР Комисията

наблюдава изпълнението и резултатите от дейностите на ЕСФ и ИМЗ посредством
набор от показатели и редица специфични оценки.
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Фигура 3.3 — Преглед на ЕСФ
•
•

•

•

•

•

•

Нужди
Засилване на
икономическото и
социалното сближаване
Подобряване на
възможностите за заетост

Цели
СЦ 1: Насърчаване на
устойчивата и качествена
заетост и подкрепа за
мобилността на
работната сила
СЦ 2: Насърчаване на
социалното
приобщаване, борба с
бедността и с всяка
форма на
дискриминация
СЦ 3. Инвестиции в
образованието,
обучението,
професионалното
обучение за
придобиване на умения
и ученето през целия
живот
СЦ 4: Повишаване на
институционалния
капацитет на публичните
органи и
заинтересованите страни
и ефективност на
публичната
администрация
СЦ 5: Насърчаване на
специфичното
подпомагане за младите
хора, незаети с работа,
учене, или обучение
(15—24 г.)

Вложени ресурси
•
•
•

Общо за периода 2014—
2020 г. 94 млрд. евро
От които 57 млрд. евро
са изплатени до 2020 г.
Процентът на
съфинансиране варира
между 50 % и 85 % (до
100 % съфинансиране в
рамките на
Инвестиционната
инициатива в отговор на
коронавируса (ИИОК) и
(ИИОК+ ) от общите
разходи по проектите

Контекст и външни фактори
Контекст в ЕС
• Стратегия „ЕС 2020“ —
насоки за заетостта
• Цели за устойчиво
развитие
• Регламент за
общоприложимите
разпоредби, в който са
формулирани общи
правила
• Регламент за ЕСФ и ИМЗ
• Процес на европейския
семестър и специфични
за всяка държава
препоръки
Контекст в държавите
членки
• Икономическо и
политическо положение
• Регионални различия
• Междурегионално
сътрудничество
• Приоритети, стратегии и
административен
капацитет на държавите
членки.
Външни фактори
• Финансови и
икономически условия
• Глобализация
• Пандемията от COVID-19

•
•

•
•
•
•
•

Очаквани крайни ефекти
Въздействие
• Сближаване:
Подобряване на
условията за растеж и
заетост
• Конкурентоспособност:
Повишаване на
конкурентоспособността
и привлекателността на
регионите, както и на
заетостта
Резултати
За участниците:
• Заетост,
• Квалификация
• Друг положителен
резултат
За системите:
• Модернизация и
укрепване на
институциите на пазара
на труда
• Реформи в системите за
образование и обучение
• Механизми и капацитет
за подобряване на
изпълнението на
политиките и програмите

Процеси
Режим на управление
Споделено управление
Участници
Комисия (ГД „Трудова
заетост, социални
въпроси и
приобщаване“)
Управляващи органи
Сертифициращи органи
Одитни органи
Комитети за наблюдение
Организатори на проекти

Дейности
• Безвъзмездни средства
• Обществени поръчки
• Покани за представяне
на предложения
• Финансови инструменти

Очаквани крайни продукти
За участниците:
• Целеви участия в
дейности, акцентиращи
върху заетостта и
мобилността на
работната сила,
образованието и
социалното
приобщаване
За системите:
• Нови продукти
• Подобрен капацитет

Източник: ЕСП, ГДУИ на Европейската комисия за 2020 г. и последваща оценка на програмите по
ЕСФ за периода 2007—2013 г.
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Оценка на изпълнението на ЕСФ въз
основа на публикуваната
информация за изпълнението
Общи коментари по рамката за изпълнение на ЕСФ

3.11. Европейският парламент7, Комисията8 и Европейският и икономически

и социален комитет 9 са подчертавали добавената стойност на политиката на
сближаване по отношение на мобилизирането и координирането на
организациите на национално и регионално равнище и насърчаването им да
работят за постигането на приоритетите на ЕС.

Рамката за изпълнение е добре разработена

3.12. Рамките за изпълнение на ОП включват междинни цели и целеви

стойности за всяка приоритетна ос на оперативните програми по ЕСФ и ИМЗ 10.
Правилата изискват мониторинг на ОП по ЕСФ и ИМЗ чрез използване на три вида
показатели 11: а) финансови показатели, отнасящи се до разпределените разходи;
б) показатели за крайни продукти, отнасящи се до подпомаганите операции; и в)
показатели за резултати, отнасящи се до СЦ по съответните приоритети, където е
възможно, и тясно обвързани с подкрепяните интервенции в тази област на
политика. Използването на показатели за резултати не е задължително 12.

7

Building blocks for a post-2020 EU Cohesion policy, Резолюция от 13.6.2017 г. относно
градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г., Европейски
парламент, 2017 г.

8

COM(2018) 321 final, A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends,
Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

9

The effectiveness of ESF and FEAD funding as part of civil society efforts to tackle poverty
and social exclusion under the Europe 2020 strategy, Европейски икономически
и социален комитет, 2017 г.

10

Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, Европейска
комисия, 2018 г.

11

Регламент (ЕС) № 1303/2013.

12

Член 5, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията.
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3.13. Показателите могат да бъдат общи за всички програми по ЕСФ и ИМЗ

в целия ЕС или да са специфични за отделни програми. За ЕСФ има 32 общи
показателя (23 показателя за крайни продукти/9 показателя за резултати), а за
ИМЗ — 12 общи показателя (9 показателя за непосредствени
резултати/3 показателя за по—дългосрочни резултати). За всяка ОП по ЕСФ и ИМЗ
държавите членки избират и докладват на Комисията за съответните общи
показатели и определят специфични за програмата показатели. Като цяло 28 % от
показателите за резултати и 32 % от показателите за крайни продукти, използвани
от държавите членки за ЕСФ, са общи13.

3.14. Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета

относно постиженията на фондовете (вж. точка 3.6). В годишните програмни
декларации на Комисията се съдържа информация относно 13 от 44—те общи
показателя за ЕСФ и ИМЗ. Освен това в своята платформа за свободно достъпни
данни 14 — база данни с публичен достъп — Комисията докладва редовно за
напредъка по всички общи показатели заедно с финансовите аспекти на
програмите.

3.15. В допълнение, оценки на изпълнението на ОП по ЕСФ се извършват

както от държавите членки, така и от Комисията на различни етапи от жизнения
цикъл на програмата:
o

Комисията изготвя както текущи, така и последващи оценки за целия ЕС. През
2019 г. тя е извършила и преглед на изпълнението спрямо определените за
2018 г. междинни цели с цел да разпредели резерва за изпълнение 15.

o

От държавите членки се изисква да представят на Комисията предварителни
оценки за всяка ОП, както и най—малко една оценка на приноса от
фондовете за всеки приоритет.

13

Анализ на резултатите от преговорите за споразуменията за партньорство
и оперативните програми на ЕСФ за програмния период 2014—2020 г., Европейска
комисия, 2016 г.

14

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf

15

COM(2021) 300, Проект на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 г.,
програмни декларации за оперативните разходи.
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Комисията съставя „коефициент на изпълнение“ за показателите
с целеви стойности

3.16. Според Комисията държавите членки са определили целеви стойности

за почти всички специфични за програмата показатели (98 % от показателите за
резултати и 95 % от показателите за крайни продукти) 16. Същевременно
държавите членки е трябвало да докладват данни от мониторинга на всички 32
общи показателя за крайни продукти и резултати по ЕСФ по еднакъв начин във
всички инвестиционни приоритети на всички оперативни програми (с разбивка по
категории региони). Те също така са могли да определят целеви стойности за тези
общи показатели. В случаите, когато са били определени целеви стойности,
Комисията е съставила и публикувала обобщен „коефициент на изпълнение“, за
да оцени напредъка в изпълнението на програмите както на равнище държави
членки, така и на равнище ЕС 17. В същото време тя е обобщила данните от
мониторинга, докладвани от държавите членки за общите показатели за крайни
продукти и резултати, включително тези, при които не са били определени
целеви стойности.

Рамката за изпълнение не е насочена в достатъчна степен към
резултатите

3.17. ЕСП отчете18, че през периода 2014—2020 г. е била въведена по—

солидна логика на интервенция за оперативните програми, но това е било
придружено от прекалено голям брой показатели и че държавите членки са
изпитвали трудности при определянето на показатели за резултати. Освен това
ЕСП отчете 19, че като цяло рамката за изпълнение за периода 2014—2020 г. е била
ориентирана главно към реализиране на крайни продукти и не е имало
значително изместване на акцента към измерването на резултатите. Това е

16

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, представен през
2020 г., Европейска комисия, 2021 г.

17

Пак там.

18

Преглед № 5/2018 на ЕСП „Опростяване на изпълнението на политиката на
сближаване след 2020 г.“, точка 41.

19

Специален доклад № 15/2017 на ЕСП „Предварителни условия и резерв за
изпълнение в областта на сближаването – иновативни, но все още неефективни
инструменти“, точки 71—76, и Специален доклад № 21/2018 на ЕСП „Подборът
и мониторингът на проектите по ЕФРР и ЕСФ през програмния период 2014—2020 г.
все още са насочени главно към крайните продукти“, точка 71.
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редовна констатация за оценките на Комисията в областта на политиката на
сближаване 20.

3.18. ЕСП отчете21, че показателите, използвани от Комисията за прегледа на

изпълнението на оперативните програми за 2019 г., са почти изцяло свързани
с крайни продукти (64 %) или с финансови аспекти (35 %), но много рядко (1 %)
с постигнатите резултати. Следователно степента на освобождаване на резерва за
изпълнение (или преразпределянето му към други програми и приоритети) през
2019 г. показва по—скоро способността на държавите членки да изразходват
средства от ЕС и да произвеждат крайни продукти, а не да постигат резултати.

3.19. ЕСП докладва22 също така, че освобождаването на резерва за

изпълнение за програмите за сближаване за периода 2014—2020 г. е зависело
главно от напредъка на държавите членки в изпълнението, измерен според
равнището на постигане на целевите стойности за крайни продукти, и от
усвояването от тяхна страна на средствата (около една трета от всички показатели
са финансови показатели). Освен това без значително намаляване на
междинните цели за около 30 % от показателите е можело да се освободи
значително по—малка част от резерва за изпълнение (едва 56 %) 23.

3.20. Според ОИСР24 системата на ЕС на бюджетиране въз основа на

изпълнение и резултати се оценява високо, но мониторингът на изпълнението
изглежда има слабо пряко отражение върху начина, по който ресурсите се
използват през годините. Правомощието на Комисията да спира плащанията на
държавите членки, ако има значителни слабости в качеството и надеждността на
системите за мониторинг, се разглежда от ОИСР като краен вариант, а не като
рутинен инструмент за управленски контрол и коригиране на програмите.

20

SWD(2018) 289 final, приложение 3, Impact assessment accompanying the proposal for a
Regulation of the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus.

21

Специален доклад № 15/2017 на ЕСП, точка 74.

22

Специален доклад № 24/2021 на ЕСП „Финансиране, основано на резултатите,
в политиката на сближаване — достойна амбиция, но остават пречки в периода
2014—2020 г.“, точка 122.

23

Пак там, точка 120.

24

ОИСР, 2017 г., „Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD
in the context of EU budget focused on results“ от Ronnie Downes, Delphine Moretti и
Scherie Nicol, OECD Journal on Budgeting, том 2017/1.

101

Оценките обхващат по—голяма част от областите на ЕСФ, но са
необходими повече методологични усилия за оценка на
въздействието на политиките

3.21. Целта на последващата оценка на Комисията за периода 2007—2013 г.25

е била да се оцени цялостното въздействие на ЕСФ. В нея обаче не е направено
заключение относно постигането на целите или на целевите стойности, тъй като
наличната информация не е позволила обобщаване на резултатите за целия ЕС.
Самата ЕСП докладва 26 за няколко проблема, свързани с ограничения по
отношение на данните, породени от незадоволително разработване на
програмите, неподходящо определяне на показатели, липса на данни, липса на
целеви стойности и т.н. Анализът на ефективността в оценката е ограничен до
съпоставка на разходите за един участник на различните видове интервенции на
ЕСФ във всички държави членки. Комитетът за регулаторен контрол (КРК) е
заключил 27, че оценката съдържа сериозни ограничения по отношение на
данните, липсва достатъчен съпоставителен анализ и има ограничен обхват.
Оценката не предлага твърди и убедителни доказателства за изпълнението и не
представлява достатъчно солидна основа за разработване на бъдещи програми.

3.22. През 2019 г. Комисията е извършила тематични оценки, които е трябвало
да се използват за преговорите по програмите за периода 2021—2027 г. През
периода 2014—2020 г. от държавите членки се е очаквало да извършат най—
малко една оценка на въздействието за всяка приоритетна ос от своите ОП, като
Комисията е трябвало да наблюдава всички планове за оценка. ГД „Регионална
и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
на Комисията са създали съвместно информационно бюро за оказване на
съдействие при оценките. Държавите членки са планирали 420 оценки по ЕСФ
и ИМЗ и още 1 519 оценки по програми, финансирани по няколко фонда, които
включват елемент по ЕСФ и ИМЗ. До февруари 2021 г. те са извършили
745 оценки на програмите за периода 2014—2020 г. 28 По—голямата част от
планираните оценки ще бъдат завършени едва след края на периода на
25

SWD(2016) 452 final, Ex-post evaluation of the 2007—2013 ESF programmes, Европейска
комисия.

26

Специален доклад № 16/2018 на ЕСП „Последващ преглед на законодателството на ЕС
— системата е добре разработена, но е непълна“, точки 51—56.

27

Regulatory Scrutiny Board, становище, DG Employment – Ex-post evaluation of the ESF
2007-13, 2016 г.

28

COM(2021) 301 final, ГДУИ за 2020 г.
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изпълнение 29 главно поради това, че програмните периоди се припокриват, а за
материализирането на резултатите — и дори на крайните продукти – може да са
необходими няколко години. Следователно тези оценки няма да бъдат на
разположение навреме, за да бъдат използвани при разработването на
програмите за периода 2021—2027 г. Те обаче могат да бъдат полезни за
междинния преглед през 2025 г.

3.23. Целта на 23 % от публикуваните през 2018 г. 124 оценки по

ЕСФ/ИМЗ/група от фондове 30 е била да се оценят крайните ефекти и резултатите
от интервенцията. В проучване от 2020 г. Европейският парламент 31 е отбелязал,
че рядко са използвани по—усъвършенствани методи, като например
съпоставителен анализ, подходи, основани на теорията, и анализ на разходите
и ползите. В проучването е направено заключението, че въпреки постигнатия
напредък, общото качество на оценките е останало на средно ниво и че е било
трудно да се заложат констатациите в оценките в цикъла на политиката поради
строгите изисквания (напр. по отношение на обхвата или покритието), липсата на
капацитет в държавите членки и слабата „култура на оценяване“.

3.24. ЕСП и преди е отбелязвала32, че нито от държавите членки, нито от

Комисията се изисква да проверяват в оценките си икономичността на
програмите — принцип 33, който изисква ресурсите на ЕС да се предоставят
своевременно, в подходящо количество и качество и на най—добрата цена.

29

COM(2019) 627 final, Strategic report 2019 on the implementation of the European
Structural and Investment Funds.

30

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, представен през
2019 г., Европейска комисия, 2020 г.

31

The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Policy Department for Structural and Cohesion
Policies Directorate-General for Internal Policies, Европейски парламент, 2020 г.

32

Становище № 1/2017 относно предложението за преразглеждане на Финансовия
регламент (ОВ C 91, 23.3.2017 г.) (точка 88, буква в); и Становище № 6/2018 относно
предложението на Комисията от 29.5.2018 г. относно Регламента за
общоприложимите разпоредби, COM(2018) 375 final, точка 67.

33

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от
18.7.2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
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Общи бележки по изпълнението на ЕСФ

3.25. На фигура 3.4 е представен прегледът на ЕСП на 13—те общи показателя

за ЕСФ, които Комисията е отчела в програмната декларация за проектобюджета
за 2022 г. Извършените от ЕСП специфични прегледи на показателите са
представени на фигура 3.5—фигура 3.7. В доклада относно изпълнението за
2019 година 34 ЕСП разисква някои общи уговорки, които са приложими при
тълкуването на тези показатели. По—специално, оценката на ЕСП дали даден
показател се изпълнява по план е свързана с вероятността този показател да
постигне целевата си стойност. В тази оценка не се взема пряко под внимание
дали и колко стриктно даден показател е свързан с действията и целите на ЕСФ,
нито дали определената за този показател целева стойност е достатъчно
амбициозна. Следователно тя е само първа стъпка в извършването на анализ на
изпълнението на програмата. ЕСП не е проверявала надеждността на изходните
данни (но ги разгледа в доклада относно изпълнението за 2019 година 35).

Показателите сочат, че държавите членки постигат добър напредък
спрямо целевите стойности

3.26. Показателите отразяват данните, отчетени от държавите членки в края

на 2019 г. Според ЕСП 12 от 13—те показателя се изпълняват по план спрямо
определените им целеви стойности (вж. Допълнението към доклада относно
методологията). В програмната декларация за проектобюджета за 2021 г. обаче
Комисията е намалила целевите стойности за седем показателя с между 12,1 %
и 52,1 % в сравнение с предходната програмна декларация. В действителност пет
от тях понастоящем се изпълняват по план само поради това намаление. Един
показател все още не се изпълнява по план въпреки намалението. В заключение,
седем от 13—те показателя е нямало да се изпълняват по план, ако целевите
стойности не са били променени. Според Комисията, прегледът е бил необходим
поради промените в методологията, настъпили спрямо предишния период.

34

Доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС —
състояние в края на 2019 година, точка 1.24.

35

Пак там, точки 1.13—1.23.
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Фигура 3.4 — Преглед на всички показатели на ЕСФ в програмната
декларация
Краен продукт

Цел (*)
Общо
СЦ1
2
СЦ2
3
СЦ3
2
СЦ4
1
СЦ 5
5
Общо 13

Всички
1
2
1
1
2
7

Въздействие

Резултат
Всички

1
2
1
1
2
7

Всички

1
1
1

1
1
1

3
6

2
5

1
1

(*) За пълния списък на целите вж. приложение 3.1
ЛЕГЕНДА
Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат
междинните цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Източник: ЕСП въз основа на програмната декларация за проектобюджета за 2022 г.

Комисията е освободила 85 % от резерва за изпълнение за
програмите по ЕСФ

3.27. Комисията е докладвала, че до края на 2020 г. процентът на подбор на

проектите е нараснал на 99 % 36. Въпреки това процентът на плащанията по ЕСФ
и броят на участниците в периода 2014—2020 г. все още изостават значително
в сравнение със същия етап от предходния програмен период. Според данните на
Комисията 37 процентът на усвояване (извършени междинни плащания срещу
отпуснати средства за периода 2014—2020 г.) е бил 43 % — с 13 процентни пункта
по—малко, отколкото през периода 2007—2013 г. Една основна причина е било
по—ниското равнище на разходите, декларирани от крайните бенефициенти.
През 2020 г. 38 ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е
докладвала, че като цяло 86 % от ОП, които е прегледала, са се изпълнявали
добре или приемливо, а 25 % от ОП са се изпълнявали незадоволително или по—
слабо по отношение както на броя на подбраните операции, така и на
декларираните допустими разходи.

36

COM(2021) 300.

37

Пак там.

38

Годишен отчет за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“, Европейска комисия, 2021 г.
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3.28. През 2020 г.39 Комисията е докладвала, че три четвърти от приоритетите

в програмите по ЕСФ са постигнали своите междинни цели. На тази база тя е
освободила 85 % от свързания с ЕСФ резерв за изпълнение, на стойност 5 млрд.
евро, за периода 2014—2020 г.

3.29. Предвид намаляването на междинните цели и целевите стойности

в годините преди прегледа на изпълнението обаче (вж. точки 3.19 и 3.26), заедно
със слабостите при показателите за резултати (вж. точка 3.18), ЕСП не счита, че
това представлява убедително доказателство за задоволително изпълнение на
програмите.

Предложението за ЕСФ+ за периода 2021—2027 г. е насочено към
допълнително опростяване и полезни взаимодействия

3.30. Макроикономическите ефекти от текущите инвестиции по линия на ЕСФ
за периода 2014—2020 г., прогнозирани чрез използване на модела Rhomolo на
Съвместния изследователски център 40, предполагат траен положителен ефект
върху съвкупния БВП на ЕС—28 от 0,1 % (приблизително 13 млрд. евро) през
2024 г. и 0,15 % (приблизително 25 млрд. евро) до 2030 г.

3.31. И последващата оценка на ЕСФ, и четирите тематични оценки през

периода 2014—2020 г. сочат необходимост от опростяване на средата за
финансиране и на прилагането на фонда 41. Целите на ЕСФ и ИМЗ през периода
2014—2020 г. (вж. фигура 3.3) са били обхванати отчасти и от други фондове
(главно FEAD, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации
и Програмата на ЕС в областта на здравето). Разликите в правилата за използване
на тези фондове са довели до рискове, свързани с припокриване и ограничени
полезни взаимодействия. С цел тези рискове да бъдат отстранени, Комисията е
предложила за периода 2021—2027 г. сливане на всички участващи фондове
в една програма „ЕСФ+“, като по този начин се рационализира подходът на
финансиране и се подсилят полезните взаимодействия 42.

39

Въз основа на данни от Специален доклад № 24/2021 „Финансиране, основано на
резултатите, в политиката на сближаване — достойна амбиция, но остават пречки
в периода 2014—2020 г.“, фигура 6 от предварителните констатации и оценки.

40

SWD(2018) 289 final.

41

Вж. също SWD(2018) 289 final и COM(2021) 300.

42

SWD(2018) 289 final.
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3.32. Необходимостта от интегриран подход на финансиране е била

подкрепена от академичен преглед, извършен през 2019 г. 43, в който се
установява, че резултатите в различните държави и региони на ЕС варират.
В друго проучване 44 е била подчертана необходимостта от допълнително
подобряване на анализа на факторите, обуславящи успеха и неуспеха на
политиката, и от ясно определяне на нейното нетно въздействие чрез съпоставка
на действителните резултати и това, което би се случило с бенефициентите при
липсата на интервенция.

3.33. И на последно място, в проучване45 относно определянето на

специфични препоръки по държави — част от процеса на европейския семестър
— е очертана възможността за по—голямо съгласуване с изпълнението на
програмите в държавите членки. Например специфичните за всяка държава
препоръки често се формулират общо, без целеви стойности и междинни цели за
изпълнение, а приносът от ОП не се наблюдава системно. Въпреки това
в проучването се посочва също, че предварителните условия и изграждането на
административен капацитет, финансирани по ЕСИ фондовете, са били полезни за
стимулирането на структурни реформи.

Заетост, мобилност на работната сила и млади хора,
незаети с работа, учене или обучение

3.34. Една от целите на ЕСФ е да се насърчава устойчивата и качествена

заетост и мобилност на работната сила, като по този начин се допринася за
постигането на водещата цел на „Европа 2020“ за увеличаване на процента на
заетост на населението на възраст 20—64 години до най—малко 75 % до 2020 г.

3.35. На фигура 3.5 е представен преглед на показателите от програмната

декларация, свързани с целта за заетост и с две специфични цели (СЦ) на ЕСФ
и ИМЗ: a) насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подпомагане на
мобилността на работната сила и б) насърчаване на специфичното подпомагане
за младите хора, незаети с работа, учене, или обучение.

43

Darvas, Z. et al, 2019 г., „How to improve European Union cohesion policy for the next
decade, Bruegel, Policy Contribution“, брой № 8, май 2019 г.

44

Crescenzi, R., Giua M., 2017 г., „Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy,
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy“,
редактиран от Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon.

45

Ciffolilli, A. et al, 2018 г., „Support of ESI Funds to the implementation of the Country
Specific Recommendations and to structural reforms in Member States“, публикуван от ГД
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.
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3.36. След като оцени представената в програмната декларация за

проектобюджета за 2022 г. информация, ЕСП счита, че шест от седемте
показателя се изпълняват по план, така че да постигнат целевите си стойности.

3.37. При четири показателя от ИМЗ целевите стойности първоначално са

били определени за 2018 г., но впоследствие са били отложени за 2020 г. заедно
с поредното увеличение на финансирането и с удължаването на програмния
период. Без тази корекция тези показатели от ИМЗ не биха постигнали целевата
си стойност.

Фигура 3.5a — Преглед на показателите, свързани със заетостта
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

1

1

ОБЩО
2

1

Не
Не е ясно

1

1
1

ОБЩО

1

2

Информация за отделни показатели
Напредък към постигането на
целевата стойност

Показател

81 % (2019)

Участници, ползващи се от
ЕСФ по тази тематична цел

Краен продукт
2013

Междинна цел
84 % (2018)
2023

92 % (2019)

Участници (безработни
или неактивни), които при
напускане на операцията
имат заетост

Резултат
2013

Междинна цел
100 % (2018)
2023

ЛЕГЕНДА
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат
междинните цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно описание на този преглед и на методологията на ЕСП моля вж. приложението, точки
15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмната декларация за проектобюджета за 2022 г.
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Фигура 3.5б — Преглед на показателите, свързани с младите хора,
незаети с работа, учене или обучение
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт

Да

2

Резултат
1

Въздействие

ОБЩО
3

1

Не
Не е ясно

1

ОБЩО

1
2

1

3

Информация за отделни показатели
Показател

Напредък към постигането
на целевата стойност
100 % (2019)

Участници, които принадлежат
към обхваната от ЕСФ група в
неравностойно положение

Краен
продукт

Неактивни участници, които при
напускане на операцията са
започнали да търсят работа

Резултат

Липсва базова

Участници над 54 години

Краен
продукт

Целева стойност под
базовата стойност

Междинна цел
100 % (2018)
2013

2023

ЛЕГЕНДА
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат
междинните цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно описание на този преглед и на методологията на ЕСП моля вж. приложението,
точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмната декларация за проектобюджета за 2022 г.
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Изпълнението е по—бавно от планираното и със значителни разлики
между държавите членки

3.38. За периода 2014—2020 г. разпределените средства по ЕСФ и на

национално равнище за целта „Заетост“ са били 39,8 млрд. евро. В края на 2019 г.
са, поети задължения за 83 % от средствата 46. Според платформата за свободно
достъпни данни 47 към юни 2021 г. държавите членки са изразходили средно 54 %
от наличното финансиране, като този процент варира от 24 % в Малта до 90 %
в Кипър.

3.39. В края на 2019 г. разпределените средствата по ИМЗ и на национално

равнище са били 10,4 млрд. евро. С изключение на осем държави членки,
останалите са поели задължения за всички средства 48. Според платформата за
свободно достъпни данни 49 към юни 2021 г. държавите членки са изразходили
средно 66 % от наличното финансиране, като този процент варира от 2 %
в Румъния до 100 % в Латвия и Литва.

3.40. През април 2020 г. в проучване на Комисията50 е потвърдено, че

осъществяването на ИМЗ напредва, но по—бавно от планираното. ИМЗ е
създадена като спешно действие в отговор на младежката безработица и е
насочена към отделните хора, докато ЕСФ може да допринася и за структурни
мерки, като например институционален капацитет и подпомагане на системите
(вж. също точка 3.37).

46

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, представен през
2019 г., Европейска комисия, 2020 г.

47

Платформа за свободно достъпни данни, последна актуализация от Комисията на
6.6.2021 г., данните са получени на 29.6.2021 г.

48

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, представен през
2019 г., Европейска комисия, 2020 г.

49

Платформа за свободно достъпни данни, последна актуализация от Комисията на
6.6.2021 г., данните са получени на 29.6.2021 г.

50

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, окончателен доклад,
Европейска комисия, 2020 г.

110

3.41. Комисията51 и държавите членки52 са докладвали, че подобрените

социално—икономически условия, изискванията за програмиране и мониторинг,
административната тежест върху бенефициентите и слабият административен
капацитет са повлияли на изпълнението на операциите по ИМЗ. ЕСП също
отчете 53, че слабите административни механизми и механизми за мониторинг на
държавите членки са повлияли на прилагането на ИМЗ.

Процентът на заетост се е увеличил, но все още не е достигнал
целевата стойност, определена в стратегия „Европа 2020“, главно
поради пандемията от COVID—19

3.42. В свой предишен доклад54 ЕСП отбеляза, че напредъкът към целевата

стойност на стратегия „Европа 2020“ по отношение на заетостта е положителен
и тя вероятно ще бъде достигната напълно. В резултат главно на пандемията
обаче тя в крайна сметка не беше достигната.
Според Евростат през 2019 г. процентът на заетост за ЕС—27 във възрастовата
група 20—64 години е бил най—висок (73,1 %) от стартирането на стратегията „ЕС
2020“ през 2010 г. 55 Следващата година той е паднал леко на 72,4 % 56 — под
целевата стойност от 75 %, определена в „Европа 2020“. Комисията е съобщила 57
за очевидни разлики в процента на заетост за тази възрастова група между
отделните държави членки, които варират от 80,4 % в Швеция до 61,2 % в Гърция.
51

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, окончателен
доклад, Европейска комисия, 2020 г.

52

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, представен през
2019 г., Европейска комисия.

53

Специален доклад № 5/2017 на ЕСП „Младежка безработица — промениха ли нещо
политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата за
младежка заетост“, точки 139, 145 и 179.

54

Специален доклад № 16/2020 на ЕСП „Европейски семестър — специфичните
препоръки по държави са насочени към важни въпроси, но изпълнението им трябва
да се подобри“, точка 21.

55

Евростат, Бюлетин № 64/2020, Европейска комисия.

56

Employment and Social Developments in Europe, тримесечен преглед, март 2021 г.,
Европейска комисия.

57

Годишен отчет за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“ за 2020 г., Европейска комисия, 2021 г.
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3.43. През последното десетилетие разликата между половете при заетостта е
намаляла, като повече жени са навлезли на пазара на труда 58: разликата
в процента на заетост за мъжете и жените е намаляла от 13,5 % през 2010 г. на
11,3 % през 2021 г. Най—високият процент на заетост при жените е бил в Швеция
(78,3 %), а най—ниският — в Италия (52,7 %) и Гърция (51,8 %) 59.

3.44. Комисията е докладвала, че с оглед на високите проценти на

безработицата в началото на периода, държавите членки са се съсредоточили
върху най—често срещаните и широко разпространени нужди 60. За други
структурни мерки, като например равенство между половете, активен живот на
възрастните хора и модернизация на институциите на пазара на труда, е
разпределено малко финансиране (съответно 5 %, 2 % и 3 %), а изпълнението е
било бавно. В проучването е направено заключението, че акцентът върху тези
инвестиционни приоритети е бил прекалено слаб предвид предизвикателствата,
които е трябвало да бъдат преодолени.

3.45. Анализът на ЕСП на докладваните от държавите членки данни61 показа

следното разпределение по статут на участниците в операциите по ЕСФ, свързани
със заетостта: безработни 40 %, заети 26 %, трайно безработни 22 %, неактивни
12 %. Ето защо участието е било най—голямо сред хора, които са били активни
или безработни, но по—близо до пазара на труда.

58

Employment and Social Developments in Europe, тримесечен преглед, септември 2021 г.,
Европейска комисия.

59

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment__annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Данни от 25.6.2021 г.,
Европейска комисия.

60

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, окончателен
доклад, Европейска комисия, 2020 г.

61

По данни, докладвани от държавите членки в Годишния доклад за изпълнението за
2019 г.; докладът е взет от Launchpad през април 2021 г., Европейска комисия.
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3.46. През 2020 г. около 33 % от безработните в ЕС са били трайно

безработни 62. През 2016 г. Съветът е препоръчал 63 на регистрираните трайно
безработни да се предлагат задълбочени индивидуални оценки и насоки преди
достигане на 18 месеца без работа. През 2019 г. Комисията е докладвала 64, че
държавите членки са въвели мерки в съответствие с тази препоръка, но че е
твърде рано да се оцени пълният ефект. Същевременно, въпреки подобряването
на процента на заетост, процентът на намиране на работа сред трайно
безработните е продължил да бъде нисък. В момента ЕСП извършва одит на
трайната безработица, резултатите от който планира да публикува в края на
2021 г.

Процентът на лицата, незаети с работа, учене или обучение, е
намалял, но участието в операции по ИМЗ е по—голямо сред онези,
които са по—близо до пазара на труда

3.47. В проучване на Комисията през 2020 г.65 се посочва, че в периода 2014—

2018 г. процентът на лицата, незаети с работа, учене или обучение (делът на
безработните и неактивните лица, които не са заети с работа, учене или
обучение, от младежкото население) в ЕС е намалял от 12,5 % на 10,4 %.
Процентът на неактивните лица, незаети с работа, учене или обучение, обаче е
останал непроменен — 6 %. Това подчертава трудното достигане до тази част от
незаетите с работа, учене или обучение и тяхното мобилизиране. ЕСП и преди е
докладвала 66 относно това, че държавите членки не са създали достатъчно
стратегии с междинни и крайни цели за обхващане на всички неработещи,
неучещи и необучаващи се лица. В допълнение, разработването на оперативни
програми по ИМЗ е повлияно от недостатъчната информация относно лицата,
незаети с работа, учене или обучение, така че ОП не могат да определят кои
целеви групи са най—нуждаещи се или да обяснят защо мерките, които се
предлагат в тях, са най—подходящи.

62

Employment and Social Developments in Europe, тримесечен преглед, март 2021 г.,
Европейска комисия.

63

Препоръка на Съвета 2016/C 67/01 относно интеграцията на дълготрайно
безработните лица на пазара на труда.

64

COM(2019) 169 final, Доклад на Комисията до Съвета, Оценка на препоръката на
Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

65

Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, окончателен доклад,
Европейска комисия, стр. 202.

66

Специален доклад № 5/2017, точки 61—72, 109 и 165.
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3.48. През 2020 г. Съветът публикува нова препоръка относно Гаранцията за
младежта 67, в която изисква държавите членки да увеличат усилията за
обхващане на уязвимите млади хора в целия ЕС чрез по—добро проследяване
и системи за ранно предупреждение, както и да подобрят качеството на
предложенията.

Допълняемостта и поставянето на акцент върху мобилността на
работната сила са нововъзникващи предизвикателства

3.49.

В две проучвания 68 на Европейската комисия от 2020 г. се заключава, че
финансирането по линия на ЕСФ и ИМЗ е показало значителна добавена стойност
от ЕС. В доклада си относно Гаранцията за младежта и ИМЗ обаче ЕСП
съобщава 69, че съществува риск средствата по ИМЗ и ЕСФ да не доведат до нетно
увеличение на наличното финансиране за незаетите с работа, учене или обучение
лица, тъй като някои операции, които преди това са били финансирани от
националните бюджети, сега ще бъдат финансирани от ЕС. В същите проучвания
на Комисията са изразени сходни опасения относно допълняемостта поради
прекомерната зависимост от финансирането по линия на ЕСФ.

3.50. В годишния доклад на Комисията относно мобилността в рамките на ЕС

за 2020 г.70 е установено, че мобилността в рамките на ЕС—27 продължава да
нараства с 3 % (приблизително същия процент като този през периода 2014—
2018 г.). ЕСП обаче докладва 71, че програмирането на действията в областта на
мобилността на работната сила по линия на ЕСФ не е непременно приоритет на

67

Препоръка на Съвета 2020/C 372/01 относно мост към работни места — укрепване на
гаранцията за младежта за замяна на Препоръката на Съвета от 22.4.2013 г. за
създаване на гаранция за младежта.

68

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Европейска
комисия, 2020 г., и Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment,
Европейска комисия, 2020 г.

69

Специален доклад № 5/2017 на ЕСП, точка 176.

70

The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, Европейска комисия, 2021 г.

71

Специален доклад № 6/2018 на ЕСП „Свободно движение на работници —
упражняването на тази основна свобода е гарантирано, но средствата от ЕС биха
могли да се насочват по-ефективно“, точка 42.
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държавите членки. Това беше потвърдено наскоро от проучване на Комисията 72,
в което са отчетени ниски разходи по ЕСФ във връзка с географската мобилност на
работната сила и недостатъчно доказателства, поради липсата на специални
показатели.

Бедност и социално приобщаване

3.51. ЕСФ допълва и националните усилия за постигане на водещата цел на

„Европа 2020“ за намаляване на бедността. Той насърчава социалното
приобщаване и се бори с бедността и дискриминацията, като акцентира върху
редица групи, включително нискоквалифицираните възрастни, трайно
безработните, възрастните хора, хората с увреждания, маргинализираните
общности и хората с мигрантски или чуждестранен произход. За да се гарантира
наличието на достатъчно ресурси, в Регламента за ЕСФ се изисква държавите
членки да разпределят най—малко 20 % от общото финансиране по ЕСФ за тази
тематична цел.

3.52. На фигура 3.6 е представен преглед на показателите, отчетени по тази

специфична цел в програмната декларация на Комисията за проектобюджета за
2022 г. След като оцени програмната декларация, ЕСП счита, че и трите
показателя са на път да постигнат целевите си стойности.

72

Проучване за оценка на подкрепата по ЕСФ за заетостта и мобилността на работната
сила, Европейска комисия, 2020 г.
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Фигура 3.6 — Преглед на показателите, свързани с бедността
и социалното приобщаване

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат

Да

2

1

Въздействие

ОБЩО
3

1

Не
Не е ясно

1

1
2

ОБЩО

1

3

Информация за отделни показатели Напредък към постигането
Показател

на целевата стойност
100 % (2019)

Участници, които принадлежат
към обхваната от ЕСФ група в
неравностойно положение

Краен
продукт

Неактивни участници, които при
напускане на операцията са
започнали да търсят работа

Резултат

Липсва базова

Участници над 54 години

Краен
продукт

Целева стойност под
базовата стойност

2013

Междинна цел
100 % (2018)
2023

ЛЕГЕНДА
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат
междинните цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно описание на този преглед и на методологията на ЕСП моля вж. приложението,
точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмната декларация за проектобюджета за 2022 г.
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Малко вероятно е да бъде постигната целта на „Европа 2020“ за
намаляване на бедността

3.53. Средствата от ЕСФ и националните средства73 в тази област възлизат на

33,3 млрд. евро — приблизително 27 % от общия бюджет на ЕСФ, което е
значително над определеното в Регламента за общоприложимите разпоредби
изискване за 20 %.

3.54. В доклад от 2020 г. ЕСП заключи74, че е малко вероятно да бъде

постигната целта на „Европа 2020“ за изваждане на 20 млн. души от състояние на
бедност. Според последните налични данни, които са отпреди кризата,
предизвикана от COVID—19 75, 104 млн. души са били изложени на риск от
бедност или социално изключване в 27—те държави от ЕС, обхванати от
стратегията „Европа 2020“ (включително Обединеното кралство, но без Хърватия).
Предвид риска от икономически последици в резултат на пандемията, Комисията
очаква 76, че броят на хората, изложени на риск от бедност, отново ще се увеличи,
вместо да продължи да намалява, и че целта на „Европа 2020“ няма да бъде
изпълнена 77.

73

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, представен през
2020 г., Европейска комисия, 2021 г.

74

Специален доклад № 20/2020 на ЕСП „Борба с детската бедност — необходимо е попрецизно насочване на подкрепата от Комисията“, точки 48—50.

75

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01

76

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, представен през
2020 г., Европейска комисия, 2021 г.

77

Годишен отчет за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“ за 2020 г., Европейска комисия, 2021 г.
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Ограниченията при наличните данни от мониторинга влияят на
оценката на въздействието на политиките за специфични целеви
групи

3.55. Мониторингът на ЕСФ акцентира върху основните eфекти от политиките.

Поради липсата на данни от мониторинг е трудно да се оцени ефективността на
финансирането по ЕСФ за периода 2014—2020 г. за специфични целеви групи,
както се отбелязва в редица доклади на ЕСП (вж. каре 3.1) и в различни оценки на
Комисията 78. Това е така, защото повечето мерки са общи (т.е. участниците може
да принадлежат към различни групи хора в неравностойно положение) и няма
правно изискване за разбивка на резултатите по ключовите характеристики на
участниците. Например за проектите по ЕСФ и ИМЗ ромите и мигрантите са
включени в целева група „Мигранти, участници с произход от друга държава,
малцинства“ (за докладване на крайните продукти), както и в целева група
„Участници в неравностойно положение“ (за докладване на резултатите).
Следователно наличните показатели не могат да предоставят информация
относно крайните ефекти от мерките конкретно за ромите или за мигрантите.

78

Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty
and any discrimination by the European Social Fund (ТЦ9), Европейска комисия, 2020 г.;
SWD(2016) 452 final; и ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social
innovation, Европейска комисия, 2018 г.
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Каре 3.1
Ограничения, докладвани от ЕСП във връзка с наличието на
данни от мониторинга на намаляването на бедността
o

Разходите за интегриране на мигрантите не са известни, тъй като не са
въвеждани конкретни данни. В законодателната рамка на ЕСФ за
периода 2014—2020 г. не е имало изискване държавите членки да
наблюдават конкретно крайните ефекти (резултати и въздействие) от
мерките за интегриране на мигрантите 79.

o

В стратегиите за интегриране на ромите в няколко държави членки не е
посочено колко национално финансово подпомагане и финансово
подпомагане от ЕС е било осигурено за мерки в подкрепа на
приобщаването на ромите. За ЕСП беше трудно да проследи постигнатия
напредък по проектите за интегриране на ромите, най—вече поради
слабости, свързани с наличието и качеството на данните 80.

o

Беше невъзможно да се проследи успехът на мерките за социално
приобщаване поради липсата на количествено измерими данни
и съответно не беше възможно да се измери приносът на финансирането
от ЕС за социалното приобщаване на най—нуждаещите се лица 81.

o

Тъй като няма конкретен приоритет за инвестициите или показател,
свързан с детската бедност, през периода 2014—2020 г., Комисията не
разполагаше с информация за степента, в която средствата от ЕС са били
използвани директно за преодоляване на детската бедност, или за
постигнатото в тази област 82. В Регламента за ЕСФ+ за периода 2021—
2027 г. е предвидено да се заделят необходимите ресурси на
национално равнище за справяне с детската бедност.

79

Информационно-аналитичен документ № 4/2018 „Интеграцията на мигранти от
страни извън ЕС“, точка 46.

80

Специален доклад № 14/2016 на ЕСП „Инициативи на политиката и финансова
подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите — постигнат е значителен
напредък през последното десетилетие, но са необходими допълнителни усилия на
местно равнище“, точки 47, 51 и 133.

81

Специален доклад № 5/2019 на ЕСП „Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (FEAD) — ценен инструмент за помощ, но с все още неизяснен
принос за намаляване на бедността“, точки 56 и 60.

82

Специален доклад № 20/2020 на ЕСП „Борба с детската бедност — необходимо е попрецизно насочване на подкрепата от Комисията“, точки 71—74.
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3.56. В проучване от 2019 г. Комисията83 посочва, че данните от мониторинга

на социалното приобщаване в отделните държави членки са противоречиви.
Освен това общите показатели за резултати в ЕСФ акцентират върху „конкретни“
крайни ефекти по отношение на заетостта, като например търсене на работа или
нови квалификации, а не върху „меки“ крайни ефекти, като например
преодоляване на неравностойното положение, по—добро благосъстояние,
промени в поведението или по—голяма мотивация. Макар че „по—меките“
крайни ефекти са трудни за стандартизиране и са основно качествени, те са много
важни и за мониторинг на операциите във връзка със социалното приобщаване.
И накрая, в съответствие с препоръка в последващата оценка на ЕСФ за периода
2007—2013 г. 84 Комисията е въвела четири по—дългосрочни общи показателя за
резултати за измерване на резултатите шест месеца след дадена интервенция
(напр. участници, чието положение на пазара на труда се е подобрило шест
месеца по—късно).

Въпреки че предвидените в ЕСФ мерки в областта на социалното
приобщаване са съгласувани с рамката на политиката, остават
трудности във връзка с допълняемостта на фондовете, насочването
на средствата и устойчивостта

3.57. Финансираните по линия на ЕСФ мерки в областта на социалното

приобщаване в държавите членки са приведени в съответствие както с общата
рамка на политиката на ЕС, така и със специфичните за всяка държава
препоръки 85. Въпреки това Комисията е потвърдила проблемите, които и самата
ЕСП повдигна относно полезните взаимодействия 86 и риска от припокриване
с други фондове на ЕС 87.

83

Проучване (ТЦ9), Европейска комисия, 2020 г.

84

SWD(2016) 452 final.

85

Проучване (ТЦ9), Европейска комисия, 2020 г.

86

ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, Европейска
комисия, 2018 г.

87

Проучване (ТЦ9), Европейска комисия, 2020 г.
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3.58. Насочването на помощта към най—нуждаещите се все още е сериозно

предизвикателство. В своята оценка от 2020 г. 88 Комисията е направила
заключението, че са налице смесени доказателства за това че подпомагането по
ЕСФ за социално приобщаване достига до най—уязвимото население. Тя е
изтъкнала риска, че програмите може да са насочени главно към по—малко
уязвимите, защото техните нужди не са толкова комплексни. В своя доклад
относно европейското подпомагане за най—нуждаещите се лица ЕСП препоръча
също така Комисията да се съсредоточи върху по—доброто насочване на
разходите от ЕС по ЕСФ+ 89.

3.59. И накрая, основно предизвикателство, което възниква в редица ОП, е

зависимостта на проектите, на лицата, разработващи проектите, и на крайните
бенефициенти от бъдещото продължаване на помощта от ЕС, което поражда
въпроси относно устойчивостта на проектите 90. В проучване на Комисията от
2018 г. относно интегрирането на ромите 91 е установено, че в онези държави,
в които живеят най—много роми, много програми и проекти са зависели в голяма
степен от финансиране от ЕС, тъй като са получавали скромно съфинансиране
(около 20 %) от националните бюджети.

Образование и обучение

3.60. Инвестициите в образование и обучение за всички са ключов приоритет

за ЕС. Общо средствата по ЕСФ и националните средства за образование
и обучение са в размер на 37,8 млрд. евро. Сред целите на стратегията
„Европа 2020“ са намаляване на дела на преждевременно напусналите училище
(онези, които не завършват образование или обучение) под 10 % и увеличаване
на дела на населението на възраст 30—34 години, които са завършили висше или
еквивалентно образование, до най—малко 40 % 92.

88

Пак там.

89

Специален доклад № 5/2019 на ЕСП, препоръка 1.

90

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, представен през
2019 г., Европейска комисия, 2020 г.

91

SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020.

92

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, представен през
2020 г., Европейска комисия, 2021 г.
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3.61. На фигура 3.7 е представен преглед на показателите, отчетени по тази
специфична цел в програмната декларация за проектобюджета за 2022 г. Тази
информация показва, че и двата показателя са на път да постигнат целевите си
стойности.

Фигура 3.7 — Преглед на показателите, свързани с образованието
и обучението

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

1

1

ОБЩО
2

1

Не
Не е ясно

1

1
1

ОБЩО

1

2

Информация за отделни показатели
Показател
Участници, които се ползват от
ЕСФ по тази тематична цел

Краен
продукт

Участници, които при напускане
на операцията получават
квалификация по тази тематична
цел

Резултат

Напредък към постигането
на целевата стойност
74 % (2019)

2013

Междинна цел
88 % (2018)
2023



Липсва базова



ЛЕГЕНДА
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се отчитат
междинните цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или
недостатъчни данни за формулиране на

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно описание на този преглед и на методологията на ЕСП моля вж. приложението, точки
15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмната декларация за проектобюджета за 2022 г.
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Напредъкът към постигане на водещите цели на „Европа 2020“ като
цяло върви по план, но е различен в отделните държави членки

3.62. Като цяло ЕС върви по план към постигането на водещите цели на

„Европа 2020“ в тази област (вж. таблица 3.1), но напредъкът се различава
значително в отделните държави и региони. И при двете цели се наблюдава
значителна неравнопоставеност на половете, като мъжете се представят по—
слабо от жените 93.

Таблица 3.1 — Водещи цели на „Европа 2020 в областта на
образованието
Водеща цел на ЕС
Преждевременно
напускащи системата
на образованието
и обучението < 10 % a)
Завършили висше
образование > 40 % б)

2005 г.

15,7 %

28,0 %

2013 г.

11,9 %

37,1 %

2018 г.

Бележки

10,6 %

До края на 2019 г.
11 държави членки все
още не са били
постигнали целта на ЕС

40,7 %

До края на 2019 г.
9 държави членки все още
не са били постигнали
целта на ЕС

Източник: ЕСП въз основа на Европейската комисия, 2020 г., „Study for the Evaluation of ESF
support to Education and Training“, юли 2020 г., и „Synthesis report of annual implementation reports
2019“ (представен през 2020 г.).

а)

Показателят за преждевременно напускащите системата на образованието
и обучението е изразен като процент на хората на възраст 18—24 г., които са
завършили най—много първата степен на средното образование и не
продължават образованието или обучението си.

б)

С показателя за висше образование се измерва делът на населението на
възраст 30—34 г., което успешно е завършило висше образование.

93

Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TЦ 10), окончателен
доклад, Европейска комисия, стр. 202.
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3.63. ЕСФ съставлява средно едва около 1 % от бюджета за образование на

държавите членки, поради което допринася слабо за постигането на целите на
„Европа 2020“. Има значителна разлика в отделните държави членки обаче, тъй
като в поне четири от тях делът на ЕСФ е по—голям от 3 % 94. В одит на Контактния
комитет на върховните одитни институции на ЕС е направено заключението, че
предвид тежестта на други фактори, е трудно да се измери приносът на ЕСФ за
постигане на целите в областта на образованието. Комитетът е препоръчал
държавите членки да подсилят логиката на интервенция на финансирането от
ЕСФ чрез допълнително прецизиране на връзките между действията
и резултатите 95.

Въпреки че мониторингът е подобрен, ограниченията по отношение
на данните все още възпрепятстват оценката на постиженията

3.64. В проучването на Комисията от 2020 г.96 е направено заключението, че

ограниченията по отношение на данните от мониторинга са създали трудности
при оценката на постиженията в държавите членки и между тях по цели и по
групи участници.

3.65. В своя специален доклад относно целите на ЕС в областта на

образованието 97 ЕСП отбеляза подобрения в рамката за мониторинг за периода
2014—2020 г., по—специално въвеждането на общи показатели за резултатите.
Само в една трета от проверените от ЕСП ОП за периода 2014—2020 г. обаче са
определени базови и целеви стойности за трите цели в областта на
образованието, най—тясно свързани със заетостта — професионално
образование и обучение, учене през целия живот и завършване на висше
образование.

94

Пак там.

95

Върховни одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и ЕСП,
2017 г., Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

96

Проучване (ТЦ 10), Европейска комисия, 2020 г.

97

Специален доклад № 16/2016 на ЕСП „Цели на ЕС в областта на образованието —
програмите са съгласувани, но съществуват недостатъци при оценката на
изпълнението“, точки 65, 69—73 и 80.
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Оперативните програми са съгласувани с целите на ЕС в областта на
образованието

3.66. В своя одит на образованието98 ЕСП установи, че проверените

оперативни програми са в съответствие с целите на ЕС в областта на
образованието. Одитът показа, че като цяло в оперативните програми е описано
задоволително положението преди тяхното изпълнение и са определени ясно
нуждите, на които трябва да се отговори. В оперативните програми също така се
предлагат начини за постигане на целите и се определят ръководните принципи
за подбора на операциите и, когато е целесъобразно, се посочват основните
целеви групи, територии и типове бенефициенти. Паралелният одит от
Контактния комитет от 2017 г. на върховните одитни институции на ЕС 99 също
потвърди, че въпреки незначителните слабости, оперативните програми са ясно
приведени в съответствие с националните нужди и с препоръките на Съвета.

3.67. В проучване на Комисията100 е направено заключението, че

подпомагането по ЕСФ за образование и обучение е съгласувано с другите
тематични цели на ЕСФ (което означава, че е създадено взаимно допълване,
което е довело до напредък при постигането на посочените цели). Положението
по отношение на съгласуваността с другите фондове на ЕС в областта на
образованието и обучението обаче е било по—разнородно: полезните
взаимодействия с ЕФРР например са били добри, но не толкова добри с Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и с действията по програмата „Мария
Склодовска—Кюри“. Проблемът не е свързан толкова със законодателството,
колкото с предизвикателствата при съчетаването на практика на различните
инструменти за финансиране.

98

Пак там, точки 66 и 67.

99

Върховни одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и ЕСП,
2017 г., Report on the parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe
2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

100

Проучване (ТЦ 10), Европейска комисия, 2020 г.
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3.68. В одита относно цифровите умения101 ЕСП докладва, че Комисията е

определила международно призната рамка за компетентности в областта на
цифровите технологии, подпомогнала е разработването на национални стратегии
и е оказала съдействие при създаването на множество национални „коалиции“,
съчетаващи цифрови умения с работни места. Насочените конкретно към
цифровите умения проекти в държавите членки представляват около 2 % от
финансирането по линия на ЕСФ.

101

Преглед № 2/2021 на ЕСП „Действия на ЕС за справяне с ниското ниво на цифрови
умения“, точки 57 и 60.
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Заключения
3.69. Целите на ЕСФ са да се създават повече и по—добри работни места

и социално приобщаващо общество в подкрепа на целта на стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. При
оценката на изпълнението в тази област на инвестиции трябва да бъдат взети
предвид широк набор от външни фактори, като например цялостното
икономическо положение, въздействието на политиките и значителното забавяне
във времето между планирането на политиката, програмирането, подбора на
операциите, изпълнението и резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез
финансирането по ЕСФ (точки 3.1—3.10).

3.70. За периода 2014—2020 г. Комисията е въвела всеобхватна и иновативна

рамка за изпълнение за европейските структурни и инвестиционни фондове,
които включват ЕСФ. Рамката включва междинни цели и целеви стойности за
всяка приоритетна ос на оперативните програми по ЕФРР, КФ и ЕСФ. Въпреки че
с тази система се е увеличило значително наличието на информация за
изпълнението, акцентът продължава да бъде върху вложените финансови
ресурси и крайните продукти, а не върху резултатите. Държавите членки са
въвели целеви нива за почти всички специфични програмни показатели и за
някои избрани общи показатели. Въз основа на това Комисията е оценила
напредъка в изпълнението на програмите, като е съставила обобщен
„коефициент на изпълнение“ за напредъка към целевите стойности. В същото
време Комисията може да обобщи данните от мониторинга, докладвани от
държавите членки за общите показатели за крайни продукти и резултати,
включително тези, при които не са определени целеви стойности. И накрая,
докладваните от държавите членки данни за изпълнението невинаги са напълно
убедителни, а Комисията разполага само с ограничени средства, с които да
проверява тяхната точност (точки 3.11—3.24).

3.71. ЕСП провери информацията за изпълнението, предоставена от

държавите членки до края на 2019 г., и направи заключението, че 12 от 13—те
общи показателя за ЕСФ и ИМЗ, докладвани в програмната декларация на
Комисията за проектобюджета за 2022 г., са на път да постигнат целевите си
стойности. Резултатите варират значително по държави членки и региони. Важно
е да се отбележи, че през 2018 г. редица целеви стойности за общите показатели
за изпълнение на ЕСФ и ИМЗ са били намалени. В резултат на тези изменения
Комисията е докладвала по—голям напредък при постигането на общите
показатели за изпълнението. Без тези изменения по план щяха да се изпълняват
шест от общо 13—те показателя. (точки 3.25—3.33).
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3.72. През периода 2014—2020 г. процентът на заетостта в ЕС се е увеличил,

но все още не е достигнал целта на „Европа 2020“. Делът на финансирането от
ЕСФ, разпределено за мерки за справяне с други структурни въпроси (като
например равенство между половете, активен живот на възрастните хора
и модернизация на институциите на пазара на труда), е бил сравнително малък,
а изпълнението е било по—бавно от очакваното. Освен това, участието
в дейности, финансирани по ЕСФ, е било най—голямо сред хора, които са активни
или безработни, но по—близо до пазара на труда. Било е трудно да се достигне
до онези, които са откъснати от пазара на труда, като например младите хора,
незаети с работа, учене, или обучение (точки 3.34—3.50).

3.73. До края на 2019 г. едва около половината от държавите членки са били

изпълнили целите си за 2020 г., въпреки че като цяло броят на хората, изложени
на риск от бедност или социално изключване в ЕС, е намалял. Оттогава насам
икономическите последици от кризата, предизвикана от COVID—19, вероятно са
увеличили населението, изложено на риск от бедност. Следователно постигането
на целта на „Европа 2020“ за намаляване на бедността и за по—голямо социално
приобщаване е малко вероятно (точки 3.51—3.59).

3.74. Като цяло напредъкът в постигането на водещите цели на „Европа 2020“
в областта на образованието и обучението върви по план, но също е различен
в отделните държави членки. Както и при другите основни цели, значителното
влияние на други фактори затруднява да се установи до каква степен ЕСФ е
допринесъл за постигането на целите в областта на образованието
(точки 3.60— 3.68).

3.75. Като цяло ЕСФ е в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за

генериране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС и допринася за
нейното изпълнение. Отчетената от държавите членки и от Комисията
информация за изпълнението показва, че значителен брой граждани на ЕС са се
възползвали от финансиране по ЕСФ, за да подобрят своите умения, пригодност
за заетост и перспективи за професионално развитие. Поради ограниченията,
свързани с данните, обаче, както и поради факта, че към момента на извършване
на одита много операции все още бяха в процес на изпълнение, ЕСП все още не
може да направи общо заключение относно реалното изпълнение на
изразходването на средства по ЕСФ през периода 2014—2020 г.
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Приложения
Приложение 3.1 — Цели на ЕСФ (включително ИМЗ)
Специфични цели
Съкращения,
използвани
в настоящата
глава

Представени ли
са в извадката
на ЕСП?

Цел

Пълно наименование

Специфична
цел 1 (ЕСФ)

Насърчаване на устойчивата
и качествена заетост
и подкрепа за мобилността
на работната сила

СЦ 1

Да

Специфична
цел 2 (ЕСФ)

Насърчаване на социалното
приобщаване, борба
с бедността и с всяка форма
на дискриминация

СЦ 2

Да

Специфична
цел 3 (ЕСФ)

Инвестиции
в образованието,
обучението,
професионалното обучение
за придобиване на умения
и ученето през целия живот

СЦ 3

Да

Специфична
цел 4 (ЕСФ)

Повишаване на
институционалния капацитет
на публичните органи и на
заинтересованите страни
и ефективна публична
администрация

СЦ 4

Не

Специфична
цел 5 (ЕСФ
и ИМЗ)

Насърчаване на
специфичното подпомагане
за младите хора, незаети
с работа, учене, или
обучение (15—24 г.)

СЦ 5

Да

Източник: ЕСП въз основа на програмните декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Глава 4
Природни ресурси
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Съдържание
Точки

Въведение

4.1.—4.13.

Кратко описание на функция „Природни ресурси“

4.1.—4.2.

Обхват и подход

4.3.—4.5.

Предназначение и начин на функциониране на
Европейския фонд за морско дело и рибарство

4.6.—4.13.

Оценка на изпълнението на ЕФМДР въз основа на
публикувана информация за изпълнението

4.14.—4.44.

Общи коментари

4.14.—4.17.

Информацията на Комисията относно изпълнението е насочена поскоро към вложените финансови ресурси, крайните продукти
и финансовия принос, отколкото към резултатите
4.15.—4.17.

Насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви
в екологично отношение, икономически жизнеспособни
и социално отговорни рибарство и аквакултури

4.18.—4.29.

Икономическата жизнеспособност на рибарството се повишава, но
данните относно аквакултурите не са еднозначни

4.19.—4.24.

Комисията докладва относно разходваните по ЕФМДР средства,
свързани с целите за околната среда, но връзката между тях
и ключовите екологични показатели не е добре определена

4.25.—4.29.

Насърчаване на изпълнението на Общата политика
в областта на рибарството

4.30.—4.44.

Има вероятност целта на ОПОР за опазване на морските
биологични ресурси да не бъде постигната

4.31.—4.40.

Научните становища и събирането на данни са ключови аспекти на
управлението на рибарството
4.41.—4.42.
Системата за контрол на рибарството се актуализира

4.43.—4.44.

Заключения

4.45.—4.51.

Приложения
Annex 4.1 — Цели на Европейския фонд за морско дело
и рибарство (ЕФМДР)
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Въведение
Кратко описание на функция „Природни ресурси“

4.1. Функция 2 от МФР обхваща разходи, свързани с политиките за устойчиво

използване на природните ресурси, финансиране за общата селскостопанска
политика, общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и действията
в областта на околната среда и климата.

4.2. Общите планирани разходи по тази функция от МФР за периода 2014—
2020 г. са 420 млрд. евро (по текущи цени), от които до края на 2020 г. са
разходвани 367 млрд. евро (вж. фигура 4.1).

Фигура 4.1 — „Природни ресурси“: Плащания по поетите
задължения в периода 2014—2020 г.
i) като дял от всички функции на
МФР

ii) разбивка по програми
(в млрд. евро)

766,9

млрд. евро

Природни ресурси
366,8
47,8 %

Европейски фонд за
гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ)
297,3 (81,0 %)
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР)
63,8 (17,4 %)
Европейски фонд за морско
дело и рибарство (ЕФМДР)
2,8 (0,8 %)
Други програми
2,9 (0,8 %)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията.
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Обхват и подход

4.3. От петте програми по функция 2 от МФР Европейската сметна палата избра

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който съставлява 0,8 %
от общия размер на плащанията, извършени до края на 2020 г. по тази функция от
МФР. Целта ни беше да установим колко налична информация за резултатите
от изпълнението е съществувала и да я използваме, доколкото е възможно, за
оценка на изпълнението на разходните програми на ЕС. Одиторите коментират
също така избрани аспекти на общата политика в областта на рибарството, които
се подпомагат по Европейския фонд за морско дело и рибарство. Това е
продължение на започнатото с доклада на ЕСП за 2019 г. относно изпълнението,
в който разглеждаме Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които
съставляват 98,6 % от общия размер на плащанията до края на 2019 г.

Фигура 4.2 — Хронология на основните оценки и обхванатите
периоди
МФР
2014—2020 г.

МФР
2007—2013 г.
2008 г.

2010 г.

2012 г.

Публикация

2014 г.

2016 г.

2018 г.

МФР
2021—2027 г.
2020 г.

2022 г.

2024 г.

2026 г.

Обхванат период

Оценка на въздействието на
ЕФМДР
Последваща оценка на Европейския фонд
за рибарство
Обобщение на
предварителните оценки
Оценка на въздействието на
ЕФМДР
Междинна оценка на компонента
под пряко управление на
Европейския фонд за морско дело
и рибарство (ЕФМДР)
Последваща оценка на
финансираните мерки по
ЕФМДР под пряко управление
Последваща оценка на
финансираните мерки по ЕФМДР
под споделено управление

Източник: ЕСП.
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4.4. ЕСП изготви тази глава, като използва информацията на Комисията

относно изпълнението, която включва данни от Годишния доклад за
управлението и изпълнението за 2020 г. (ГДУИ), програмните декларации за
проектобюджета за 2022 г., Годишния доклад за изпълнението на ЕФМДР, както
и ключовите оценки, показани на фигура 4.2. Одиторите провериха
достоверността на информацията и я сравниха със собствените констатации на
ЕСП, но не извършиха одит на нейната надеждност. Използвани са също така
данни от наскоро публикувани одитни доклади на ЕСП. В допълнението към
доклада е описана методологията на изготвяне на настоящата глава.

4.5. В законодателството, с което се създава всяка разходна програма на ЕС, се

съдържат редица цели. Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)
следва шест приоритета на ЕС, свързани с четири цели, от които настоящата глава
обхваща две (вж. приложение 4.1). Избраните цели са свързани с 84 % от
разпределените средства по ЕФМДР.

Предназначение и начин на функциониране на
Европейския фонд за морско дело и рибарство

4.1. На фигура 4.3 е представено обобщение на целите, приоритетите и
показателите за резултати на ЕФМДР.

Фигура 4.3 — Обобщени данни относно Европейския фонд за
морско дело и рибарство
Приоритети на
Съюза (ПС) (член 6*)
ПС1. Насърчаване на устойчиво
в екологично отношение,
иновативно,
конкурентоспособно и
основано на знания рибарство,
характеризиращо се с
ефективно използване на
ресурсите
ПС2. Насърчаване на устойчиви
в екологично отношение,
иновативни,
конкурентоспособни и
основани на знания
аквакултури, характеризиращи
се с ефективно използване на
ресурсите
ПС5. Насърчаване на
предлагането на пазара и
преработката

Цели на ЕФМДР
(член 5*)

а) насърчаване на
конкурентоспособни,
устойчиви в екологично
отношение, икономически
жизнеспособни и социално
отговорни рибарство и
аквакултурa;

Показатели за резултати в
програмната декларация
Производителност на труда (по отношение на брутната
добавена стойност на един служител) в сектора на
рибарството в ЕС
Рентабилност на риболовния флот на ЕС по сегменти на
флота
Горивна ефективност при риболов
Обем на изхвърления улов на видове, експлоатирани с
търговска цел
Стойност на производството на аквакултури в ЕС

Относителна стойност или обем на продуктите, пуснати
на пазара от организации на производители (ОП)
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Цели на ЕФМДР
(член 5*)

Приоритети на
Съюза (ПС) (член 6*)

Показатели за резултати в
програмната декларация
Брой на явните нарушения на правилата на ОПОР от
оператори, установени в рамките на съвместните
планове за внедряване (СПВ), разделен на броя на
извършените инспекции

ПС3. Насърчаване на
изпълнението на Общата
политика в областта на
рибарството

б) насърчаване на
изпълнението на ОПОР;
(контрол и събиране на
данни)

Брой на държавите членки с ефективна система за
контрол
Дял или брой на запасите, уловени на равнището на
максималния устойчив улов (МУУ)
Равнище на предоставяне на адекватна информация в
отговор на исканията за данни съгласно рамката за
събиране на данни

ПС4. Растеж на заетостта и
териториалното сближаване

ПС6. Насърчаване на
изпълнението на
интегрираната морска
политика

ПС6. Насърчаване на
изпълнението на
интегрираната морска
политика

в) насърчаване на
балансирано и
приобщаващо
териториално развитие на
районите за рибарство и
аквакултура; (ВОМП)
г) насърчаване на
развитието и изпълнението
на интегрираната морска
политика на ЕС по начин,
който допълва политиката
на сближаване и ОПОР.

г) насърчаване на
развитието и изпълнението
на интегрираната морска
политика на ЕС по начин,
който допълва политиката
на сближаване и ОПОР.

Работна заетост в сектора на рибарството и
аквакултурите, създадена с подпомагане от ЕФМДР
Работна заетост в сектора на рибарството и
аквакултурите, поддържана с подпомагане от ЕФМДР
Брой на местните стратегии, избрани от местни групи за
действие в областта на рибарството (МГДОР)
Инициатива „Познания за морската среда 2020“: Степен
на използване на Европейската мрежа за наблюдение и
данни за морската среда (EMODnet), измерена чрез
броя на потребителите, които изтеглят данни

Морско наблюдение: Дял на наличните данни от
междусекторен и/или трансграничен характер като
процент от общата липсваща информация, установена
при оценката на въздействието на Общата среда за
обмен на информация
Дял на площта на морските води, опазвани чрез
прилагането на мерки за пространствена защита в
контекста на чл. 13.4 от РДМС

* Регламент (ЕС) № 508/2014.
Източник: ГД „Морско дело и рибарство“ (MARE).

4.2. Чрез ЕФМДР се отпускат средства в подкрепа на ОПОР, чиято основна цел
е секторите на рибарството и аквакултурите да бъдат екологично устойчиви
в дългосрочен план и да се управляват по начин, който съответства на целите за
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постигане на икономически и социални ползи и ползи, свързани с осигуряването
на работна заетост, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване 1.

4.3. За своя анализ на изпълнението ЕСП избра специфични цели 1 и 4 на

ЕФМДР, които са заложени в програмната декларация и ГДУИ на Комисията
(вж. приложение 4.1).

4.4. Цел „Насърчаване на рибарството и аквакултурите“ (СЦ1) подкрепя

прехода към по-конкурентоспособен и по-устойчив риболов. Например, по
ЕФМДР може да се покриват разходи за риболовни уреди с подобрена
селективност по отношение на размера на рибата, за да се намали нежеланият
улов, или да се компенсира окончателното преустановяване на риболовните
дейности. По отношение на аквакултурите ЕФМДР може да се използва за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

4.5. Цел „Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на

рибарството (ОПОР)“ (СЦ4) е съсредоточена върху управлението на политиката за
опазване на рибните ресурси чрез подобряване на научните познания и контрола
на рибарството. Един от инструментите за управление, с които разполага ЕС
в рамките на ОПОР за постигане на устойчиви нива на риболов, е определянето
на пределни стойности за общия допустим улов (ОДУ) по отношение на рибните
запаси за търговски цели. Въз основа на предложение на Комисията Съветът
определя ежегодно ОДУ, който по-късно се разпределя между държавите
членки.

4.6. Съгласно Регламента за ОПОР2, предложението на Комисията относно ОДУ
взема предвид научните становища, изготвени от консултативни органи като ICES
(Международен съвет за изследване на морето) и STEFC (Научен, технически
и икономически комитет по рибарство). ЕФМДР подкрепя мерки, насочени към
подобряване на събирането и предоставянето на научни данни.

4.7. Държавите членки могат също така да използват ЕФМДР за подобряване

на системата за контрол на рибарството, за да се засили спазването на правилата
на ОПОР.

1

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2

Член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
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4.8. ЕФМДР разполага с общ бюджет в размер на 6,4 млрд. евро за периода

2014—2020 г. Комисията, посредством Генерална дирекция „Морско дело
и рибарство“, споделя отговорността за управлението на ЕФМДР с държавите
членки. Държавите членки и Европейската комисия управляват при споделен
режим 90 % от средствата във фонда, а Европейската комисия управлява пряко
останалите 10 %.
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Оценка на изпълнението на ЕФМДР
въз основа на публикувана
информация за изпълнението
Общи коментари

4.9. На фигура 4.4 е представено обобщение от ЕСП на всички показатели за

ЕФМДР в програмната декларация и оценка дали те се изпълняват по план. За 9
от 21 показателя ЕСП не разполагаше с достатъчно данни, за да изготви
заключение. Одиторите представят своите обобщения на показателите за двете
избрани цели на фигура 4.5 и фигура 4.7. В доклада относно изпълнението за
2019 г.3 ЕСП разглежда някои общи ограничения, които се прилагат при
тълкуването на тези показатели. По-специално оценката на ЕСП дали даден
показател се изпълнява „по план“ се отнася до вероятността този показател да
постигне целевата стойност, определена от Комисията. Тази оценка не взема под
внимание дали и колко стриктно даден показател е свързан с ЕФМДР, нито дали
определената за този показател целева стойност е подходяща. Следователно, тя е
само част от по-цялостна оценка на изпълнението. ЕСП не одитира надеждността
на изходните данни (но я разгледа в Годишния доклад относно изпълнението
за 2019 г.4).

Фигура 4.4 – Обобщение на показателите за ЕФМДР в програмната
декларация
Краен продукт
Цел (*) Общо
СЦ1
8
СЦ2
4
СЦ3
3
СЦ4
6
Общо 21

Резултат

Всички

Всички

1
1
2

1
4
2
2
9

1
1
2

Въздействие
Всички

3

3

2
2

1
1
2
4

7

2

3
10

2

5

3
3

5

(*) За пълния списък на целите вж. приложение 4.1
ЛЕГЕНДА:
Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни данни за
формулиране на заключение.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

3

Доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г., точка 1.24.

4

Пак там, точки 1.13—1.23.
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Информацията на Комисията относно изпълнението е насочена поскоро към вложените финансови ресурси, крайните продукти
и финансовия принос, отколкото към резултатите

4.10. Основното заключение от оценката на въздействието на реформата на

ОПОР от 2011 г. е, че тя не е успяла да гарантира устойчива експлоатация на
живите ресурси 5. Комисията е установила редица ключови проблеми,
включително липса на устойчивост по отношение на околната среда, слаба
икономическа жизнеспособност и социална несигурност, свързана
с нововъзникващи предизвикателства като изменението на климата
и замърсяването.

4.11. Фактологичната информация за изпълнението на ЕФМДР, представена

в програмната декларация на Комисията и ГДУИ, е съсредоточена върху броя на
бенефициентите и операциите, подпомагани от ЕФМДР (крайните продукти),
и върху средствата, предназначени за определени проекти (вложените ресурси).
Не е поставен обаче акцент върху резултатите. Комисията не е представила
логиката на интервенция, с която се определя приносът на ЕФМДР за постигане
на целите на политиката. Това затруднява установяването на причинноследствена връзка между подпомагането по ЕФМДР и резултата от него, както
и изготвянето на оценка на въздействието на ЕФМДР върху цялостното
изпълнение на политиката.

4.12. Комисията е разработила допълнителен набор от специфични за ЕФМДР

показатели 6 за мониторинг на разходите в държавите членки. Информацията за
тези показатели се основава на финансови данни от годишните доклади за
изпълнението (ГДИ) на държавите членки и от годишния доклад от платформа
Infosys (който предоставя допълнителни данни за операциите, избрани от
държавите членки за финансиране) 7. Показателите и данните, обобщени в
Годишния доклад относно изпълнението на ЕФМДР 8, са насочени по-скоро към
финансовия принос от ЕФМДР за целите на ОПОР, отколкото към резултатите.

5

SEC(2011) 891 окончателен, SEC(2011) 1416 окончателен.

6

Делегиран регламент (ЕС) 1014/2014 на Комисията.

7

Член 114 и член 97, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

8

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.
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Насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви
в екологично отношение, икономически жизнеспособни
и социално отговорни рибарство и аквакултури

4.13. На фигура 4.5 е представено обобщение на показателите от
програмната декларация, свързани с тази цел.

Фигура 4.5 — Обобщение на показателите по цел „Насърчаване на
конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение,
икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство
и аквакултури“
Обобщение на всички показатели
Изпълнява ли се
Краен продукт Резултат
по план?
Да

Въздействие

1

ОБЩО
2

2

Не
Не е ясно

1

1

1

1

ОБЩО

Информация за избрани показатели
Показател

6

5
7

8

Напредък към целевата
стойност
100 % (2018)

Рентабилност на риболовния
флот на ЕС: средна

Въздействие

Обем на изхвърления улов на
морски видове, експлоатирани
с търговска цел

Въздействие

Стойност на производството на
аквакултури в ЕС

2012

Междинна цел
0 % (2018)
2023

Цел: намаляване

82 % (2018)

Въздействие
2013

Междинна цел
100 % (2020)
2023

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсваща или неопределена
целева стойност

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Не е ясно — липсващи, остарели или
недостатъчни данни за формулиране на
заключение
Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Икономическата жизнеспособност на рибарството се повишава, но
данните относно аквакултурите не са еднозначни

4.14. На ЕС се падат около 3 % от световното производство на рибни продукти

и аквакултури; той е шестият по големина производител в световен мащаб 9.
Около 80 % от това производство идва от рибарство, а 20 % — от аквакултури 10.

4.15. Данните на Комисията сочат, че секторът на живите морски ресурси

(голяма част от който съставляват рибарството и аквакултурите) е важен, но малък
компонент на синята икономика на ЕС. През 2018 г.11 този сектор, включително
преработката и разпространението, е генерирал 11 % от брутната добавена
стойност на синята икономика на ЕС.

4.16. Показателят от програмната декларация за 2022 г. сочи, че през

последните години рентабилността на риболовния флот на ЕС се е подобрила (вж.
фигура 4.5 и фигура 4.6) 12. Комисията също така докладва положителни
икономически резултати за флотовете, които се занимават с устойчиво
експлоатирани рибни запаси, с подобрена рентабилност и заплати, и отрицателни
резултати за флотовете, които се занимават със свръхексплоатирани рибни
запаси 13.

9

Доклад за синята икономика, Европейска комисия, 2021 г.

10

Facts and figures on the Common Fisheries Policy, Евростат, 2019 г.

11

Доклад за синята икономика, Европейска комисия, 2021 г.

12

COM(2021) 279 final.

13

Пак там; вж. също SWD(2020) 112 final.
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Фигура 4.6 — Тенденции в приходите и печалбите
Показателят сочи повишаване на рентабилността на риболовния флот на ЕС
Процент
30 %
Марж на брутната печалба

25 %

21 %

20 %
16 %
15 %

10 %

10 %
5%

Марж на нетната печалба
2%

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Източник: Данни на ГД „Морско дело и рибарство“, получени на 16.7.2021 г.; включително
с Обединеното кралство, но без Гърция и Хърватия.

4.17. В световен мащаб производството на аквакултури е нараснало

четирикратно от 1990 г. насам 14. В рамките на ЕС производството е в застой от
2008 г. до 2018 г.15 В Годишния доклад за управлението и изпълнението за
2020 г.16 Комисията докладва, че целта за 2023 г. за годишно производство
в размер на 4,89 млрд. евро е постигната през 2016 г. В програмната декларация
за 2022 г. обаче се посочва, че през 2017 г. и 2018 г. стойността на производството
на аквакултури отново е паднала под целевото равнище.

4.18. Прякото подпомагане по ЕФМДР за секторите на рибарството

и аквакултурите възлиза на 3,6 млрд. евро (64 % от общия размер на ЕФМДР) за
целия период 2014—2020 г.17 Показателите за мониторинг на ЕФМДР, съдържащи
се в програмната декларация, представят общите тенденции, например
рентабилността на риболовния флот на ЕС или стойността на
производството на аквакултури, и са полезни за изграждане на цялостен
поглед върху състоянието на секторите на рибарството и аквакултурите. Тези
14

The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, STECF, 2021 г.

15

Agriculture, forestry and fishery statistics, Евростат, 2020 г.

16

ГДУИ, част II, точка 1.4.2.

17

Изчисления на ЕСП въз основа на данни от Европейската комисия.
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показатели зависят от общите макроикономически променливи, като цените на
горивата, които оказват по-пряко въздействие върху състоянието на двата
сектора.

4.19. В рамката за мониторинг, описана в точка 4.17, са включени специфични

показатели, които показват резултатите от подкрепата от ЕФМДР на оперативно
равнище. Например тези показатели позволяват да се следи промяната в нетните
печалби на бенефициентите, подпомагани по ЕФМДР (през 2020 г. постигнатите
резултати вече надхвърлят целта за 2023 г.). С тях може да се следи също броят на
стопанствата за аквакултури, предоставящи услуги в областта на околната среда
(до 2020 г. ЕФМДР е подпомогнал 1 600 такива стопанства, или 19,5 % от целта за
2023 г.), както и броя на създадените предприятия (486 до 2020 г., или 10,8 % от
целта за 2023 г.) 18.

Комисията докладва относно разходваните по ЕФМДР средства,
свързани с целите за околната среда, но връзката между тях
и ключовите екологични показатели не е добре определена

4.20. ЕФМДР следва да насърчава прехода към по-устойчиви в екологично

отношение рибарство и аквакултури. Риболовът оказва най-силен натиск върху
морската среда 19. Целта на ОПОР е отрицателното въздействие на риболовните
дейности върху морската екосистема да бъде сведено до минимум и при
управлението на рибарството да се следва подход, благоприятен за
екосистемите 20. Наскоро ЕСП докладва, че въпреки наличието на рамка за защита
на морската среда, действията на ЕС, включително действията на държавите
членки, не са възстановили състоянието на моретата до добро екологично
състояние 21. Продължават да съществуват проблеми като отрицателно
въздействие на дънните траулери върху морската среда и прилова на защитени
морски видове 22.
18

По данни на Европейската комисия.

19

Marine environmental pressures, EАОС, 2018 г.; Ecosystem Effects of Fishing in the
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to
Biodiversity and Marine Habits, ФАО, 2004 г.; Marine messages II, ЕАОС, 2019 г.; Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019 г.; The economics of
Biodiversity: The Dasgupta Review,2021.

20

Член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

21

Специален доклад № 26/2020 на ЕСП, точка V.

22

Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Eвропейска комисия, 2021 г.;
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4.21. Към края на 2020 г. Комисията е отчела поети от ЕФМДР задължения

в размер на 20,1 млн. евро за 1 364 операции за мерки за ограничаване на
въздействието на риболова върху морската среда и съобразяване на риболова
с опазването на видовете 23.

4.22. Комисията определя изхвърлянето на улов като фактор за липсата на

екологична устойчивост на ОПОР 24. През 2011 г. ГД „Морско дело и рибарство“ е
изчислила, че около 23 % от общия улов се изхвърля ежегодно във водите на ЕС.
ОПОР понастоящем забранява (с някои изключения) изхвърлянето на улов, с цел
да се прекрати тази практика и да се насърчат рибарите за риболов по поселективен начин, за да се избегне нежеланият улов. Разпоредбата, с която той е
забранен, а именно задължението за разтоварване 25, е въведена през 2015 г. Тя
се прилага изцяло от 2019 г. насам. Финансирането от ЕФМДР може да допринесе
за изпълнението на задължението за разтоварване, например като помага на
рибарите да купуват риболовни съоръжения с възможност за по-добра селекция.

4.23. Специфична цел на Регламента за ЕФМДР26 е намаляването на

въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягването
и намаляването, доколкото е възможно, на нежелания улов. В наскоро
публикувани документи се заключава, че практиката на изхвърляне на нежелания
улов продължава 27. В докладите 28 на Европейската агенция за контрол на
рибарството (EFCA) е установено широко разпространено неспазване на
задължението за разтоварване в някои сегменти на флота в Северно море
и северозападните води. В програмната декларация за ЕФМДР и в Годишния
доклад за изпълнението на ЕФМДР 29 се съдържа показател за обема на
изхвърляния улов. Комисията обаче не представя данни по този показател в нея.
Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019 г.
23

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.

24

COM(2011) 891 окончателен.

25

Член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

26

Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

27

SWD(2021) 122 final; EP report on securing the objectives of the Landing Obligation under
Article 15 of the CFP; проучване на ЕП EU fisheries policy – latest developments and future
challenges.

28

Доклади за оценка на съответствието, EFCA, 2019 г.

29

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.
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В Годишния доклад за изпълнението на ЕФМДР тя представя данни, които счита
за ненадеждни.

4.24. ЕС е поел международен ангажимент да въведе защитени морски зони

за опазване на морските организми. Това може да означава да се прилагат
различни мерки, включително ограничения за риболов. През 2018 г. ЕАОС
докладва, че ЕС е постигнал целта за биологично разнообразие от Аичи, според
която най-малко 10 % от морските води трябва да се определят като ЗМЗ до
2020 г.30 Съответният показател от програмната декларация на Комисията за
ЕФМДР потвърждава това. В своя специален доклад относно опазването на
морската среда Европейската сметна палата заключи, че ЗМЗ не осигуряват
достатъчна защита на морското биологично разнообразие 31.

Насърчаване на изпълнението на Общата политика
в областта на рибарството

4.25. На фигура 4.7 е представено обобщение на показателите от
програмната декларация, свързани с тази цел.

30

EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, ЕАОС, 2018 г.

31

Специален доклад № 26/2020 на ЕСП, точки 31—39.
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Фигура 4.7 — Обобщение на показателите, свързани с цел
„Насърчаване на изпълнението на ОПОР“
Обобщение на всички показатели
Изпълнява ли се
Краен продукт Резултат Въздействие
по план?
Да

1

1

1

Не

2

Не е ясно

1

5

3
1

1

ОБЩО

ОБЩО

2

6

3

Информация за избрани показатели
Напредък към целевата
стойност

Показател

0 % (2019)

Държави членки с план за действие
за подобряване на системите за
контрол

Резултат

Дял или количество на запасите,
уловени на равнището на
максималния устойчив улов (МУУ):
Зона ICES

Въздействие

Данни от текстов
характер

Въздействие

Данни от текстов
характер

Въздействие

Данни от текстов
характер

Дял или количество на запасите,
уловени на равнището на
максималния устойчив улов (МУУ):
Средиземно море
Дял или количество на запасите,
уловени на равнището на
максималния устойчив улов (МУУ):
Черно море

Междинна цел
17 % (2017)
2020

2013

0 % (2019)
Адекватни отговори на исканията за
данни

Резултат
2010

Междинна цел
50 % (2017)
2020

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсваща или неопределена
целева стойност

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно — липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. Допълнението към доклада,
точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Има вероятност целта на ОПОР за опазване на морските биологични
ресурси да не бъде постигната

4.26. Член 3 от ДФЕС предоставя на ЕС изключителна компетентност по

отношение на опазването на морските биологични ресурси. През 2011 г.
Комисията е докладвала 32, че 78,5 % от запасите на Общността, за които е имало
научни данни, са били обект на неустойчив риболов. Постигането на устойчивост
на рибарството, включително възстановяването и поддържането на рибните
запаси, е основна цел на ОПОР. До края на 2020 г. държавите членки са избрали
почти 6 180 операции с общ размер на финансирането от ЕФМДР 695 млн. евро
и са изразходвали 374 млн. евро по тази цел 33.

4.27. В изпълнение на целта за

опазване на морските биологични
ресурси Комисията докладва за
напредъка в усилията за постигане на
максималния устойчив улов (МУУ),
осъществен на или под равнището на
устойчива експлоатация (Fmsy). Тези
равнища на безопасен риболов,
основани на научни становища, е
трябвало да бъдат постигнати при
© Getty Images / Monty Rakusen.
възможност до 2015 г., но най-късно
до 2020 г. за всички рибни запаси 34. Показателят, използван от Комисията
в програмната декларация за ЕФМДР, представлява делът или количеството на
запасите, които се ловят на равнищата на максималния устойчив улов, и се отчита
отделно за североизточната част на Атлантическия океан (ICES), Средиземно море
и Черно море. Базовото равнище от 59 %, което Комисията е използвала
неправилно за всички морета, всъщност се отнася само за североизточната част
на Атлантическия океан.

4.28. В програмната декларация за ЕФМДР за проектобюджета за 2022 г. не са

отразени действителните количествени резултати от усилията за постигане на
целта на ОПОР за опазване на морските биологични ресурси, въпреки че тази
информация е налична. В описателния раздел Комисията се позовава на високия
дял на разтоварвания, очаквани в резултат на риболовните квоти, определени
32

SEC(2011) 891 окончателен, SEC(2011) 1416 окончателен.

33

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.

34

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
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в съответствие с Fmsy, без да подчертава наред с това големия дял на рибните
запаси, при които все още не е постигнат риболов на безопасни равнища. ЕСП
установи, че този акцент по-скоро върху разтоварванията, отколкото върху
рибните запаси, създава твърде положително впечатление за перспективите за
постигане на целта за риболов на равнищата на максималния устойчив улов.

4.29. Комисията също така докладва в програмната декларация за ЕФМДР, че

за североизточната част на Атлантическия океан натискът в резултат на
риболова се е стабилизирал на устойчиво равнище, но за Средиземно море
и Черно море той е достигнал два пъти повече от целта, определена за равнище
на устойчива експлоатация (Fmsy).

4.30. Като цяло, в програмната декларация за ЕФМДР за проектобюджета за
2022 г. Комисията посочва, че е постигнала умерен напредък в усилията за
постигане на целта за опазване на морските биологични ресурси. Последните
официални оценки показват, че е било малко вероятно ЕС да я постигне до
2020 г.35 Нови научни данни 36 показват, че в североизточната част на
Атлантическия океан делът на свръхексплоатираните запаси е близо 40 %,
въпреки значителното намаляване през последното десетилетие. Освен това
в Средиземно море и Черно море 83 % от оценените рибни запаси са били
подложени на прекомерен улов (изчисление въз основа на непълни данни).

4.31. В неотдавнашния си специален доклад37 относно защитата на морската

среда Европейската сметна палата провери факторите, допринасящи за тези
незадоволителни резултати по отношение на опазването на морските биологични
ресурси. Одиторите установиха, че действията на ЕС са довели до измерим
напредък по отношение на района на Атлантическия океан, където управлението
на рибарството е обвързано с ограничения за допустимия улов, но в района на
Средиземно море продължава да се наблюдава значителен свръхулов и там няма
данни за осезателен напредък.

4.32. Комисията счита38, че свръхкапацитетът на риболовния флот е основният

фактор за прекомерния риболов. При твърде много от сегментите на флота
риболовният капацитет надвишава възможностите за риболов. Следователно
35

Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EAОС, 2021 г.

36

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021 г.

37

Специален доклад № 26/2020 на ЕСП, точка 84.

38

COM(2011) 891 окончателен.
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целта за намаляване на риболовния капацитет е друг съществен елемент от
устойчивото управление на рибарството в ЕС. До края на 2020 г. държавите
членки са избрали 24 958 операции с общо финансиране от ЕФМДР в размер на
260 млн. евро и са изразходвали 199 млн. евро за мерки, целящи адаптирането
на капацитета на риболовния флот към възможностите за риболов 39.

4.33. Най-новите данни40 сочат, че капацитетът на флота на ЕС бавно намалява
(вж. фигура 4.8). От показателя за устойчив улов обаче се вижда, че при
значителен брой сегменти на флота в повечето държави членки риболовният
капацитет все още не е съобразен с техните възможности за риболов (през 2018 г.
145 от общо 182 оценени сегмента на флота)41.

Фигура 4.8 — Преглед на капацитета на риболовния флот на ЕС
млн. тона
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Източник: ЕСП въз основа на данни от регистъра на флота на ЕС на Европейската комисия,
декември 2020 г.

39

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.

40

Регистър на флота на ЕС, данни към декември 2020 г.

41

SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final.

80,7
2020
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4.34. Капацитетът на риболовния кораб се измерва въз основа на неговия

обем (брутен тонаж GT) и мощността на двигателя му (kW). В своя доклад от
2017 г. относно контрола на рибарството в ЕС Европейската сметна палата
отбеляза, че някои държави членки не са изчислили правилно капацитета на своя
флот по отношение на тези два критерия 42.

4.35. В Регламента за ЕФМДР се посочва, че подпомагането по линия на

ЕФМДР не трябва да води до увеличение на риболовния капацитет на флота на
ЕС 43. Проблемът с вредните субсидии за рибарството е отразен в целите на ООН
за устойчиво развитие (Цел 14.6), насочени към премахването на такива практики
до 2020 г. Това е тема на интензивни преговори със Световната търговска
организация.

Научните становища и събирането на данни са ключови аспекти на
управлението на рибарството

4.36. За най-важните решения на ОПОР относно квотите за улов, например,

следва да се вземат предвид научните становища. Наличието на научни данни
следователно е от ключово значение. ЕФМДР подпомага събирането
и управлението на данни от държавите членки. До края на 2020 г. те са поели
задължения в размер на 482 млн. евро и са разходвали 379 млн. евро за тази
цел 44.

4.37. В своя специален доклад относно опазването на морската среда45 ЕСП

отбеляза, че през 2017 г. Международният съвет за изследване на морето (ICES)
не е могъл да представи научно становище за над половината от запасите поради
ограничени данни. През 2019 г. такъв е бил случаят при 62 % от запасите (за 159
от общо 256 запаса данните са били ограничени 46). През 2016 г. беше направена
оценка на 47 рибни запаса в Средиземно море и Черно море, но през 2018 г.
имаше налична информация само за 21 запаса 47.

42

Специален доклад № 8/2017 на ЕСП.

43

Член 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

44

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.

45

Специален доклад № 26/2020 на ЕСП.

46

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021 г.

47

SWD(2020) 112 final.
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Системата за контрол на рибарството се актуализира

4.38. Успехът на ОПОР е тясно свързан с ефективността на системата за

контрол на рибарството. ЕСП докладва за проблеми в тази система през 2017 г. 48
През 2018 г. Комисията е предложила преразгледан регламент за контрол на
рибарството 49. Законодателното предложение не е прието от съзаконодателите
и в системата за контрол все още съществуват слабости 50.

4.39. ЕФМДР предоставя финансиране за подобряване на ефективността на

националните системи за контрол, които са необходими за налагане на
спазването на правилата. Понастоящем мерките по ЕФМДР, които допринасят за
този процес представляват най-големият дял от средствата, за които са поети
задължения (440 млн. евро до 2020 г.51); липсват обаче показатели, които да
предоставят информация за приноса на ЕФМДР за постигане на целта за
ефективна система за контрол.

48

Специален доклад № 8/2017 на ЕСП.

49

COM(2018) 368 final.

50

Доклад относно прилагането на Регламента за създаване на система за контрол на
Съюза, Европейска комисия, 2021 г.

51

Доклад за изпълнението на ЕФМДР, Европейска комисия, 2021 г.
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Заключения
4.40. Общата политика в областта на рибарството следва да бъде насочена

към предизвикателства като неустойчивия риболов, влошаването на морската
среда и трансформацията в секторите на рибарството и аквакултурите в ЕС.
ЕФМДР следва да подпомага тези цели на ОПОР. Информацията за изпълнението,
изготвена или получена от Комисията, следва да отразява резултатите, постигнати
чрез интервенцията по линия на ЕФМДР, да посочва всеки незадоволителен
напредък и да води до коригиращи действия.

4.41. ЕСП установи, че информацията от Комисията за изпълнението в по-

голямата си част е съсредоточена върху финансовия принос от фонда за постигане
на целите на ОПОР, а не върху резултатите.

4.42. Програмната декларация и Годишният доклад за управлението

и изпълнението включват предимно показатели на макроравнище от общ
характер. Те помагат да се предостави цялостна картина на състоянието на
секторите на рибарството и аквакултурите. Липсва обаче ясна връзка между
приноса от ЕФМДР и отчетените постижения (вж. точка 4.16). Тази връзка е
необходима, за да се оцени ефективността на ЕФМДР за постигане на целите
на ОПОР и да се обосноват бюджетните искания. Специфичните показатели
и данните за ЕФМДР, разработени извън програмната декларация и рамката на
Годишния доклад за управлението и изпълнението и обобщени в Годишния
доклад за изпълнението на ЕФМДР, дават възможност да се види по-пълна
картина на изпълнението на ЕФМДР, но те също са съсредоточени по-скоро върху
разходите, отколкото върху резултатите (вж. точка 4.17).

4.43. ЕСП установи, че Комисията предоставя ограничена информация за

резултатите от ЕФМДР по отношение на подпомагането на целите на ОПОР
в областта на околната среда, изложени в програмната декларация и в ГДУИ.
Целта на ОПОР за постигане на набелязания природозащитен статус за всички
рибни запаси до 2020 г. е било малко вероятно да бъде постигната. Ключовият
показател за измерване на напредъка в тази област (риболов на равнището на
максималния устойчив улов) не дава достатъчно информация за напредъка към
постигането на тази цел (вж. точки 4.32—4.36). ЕСП отбеляза също, че продължава
да се наблюдава отрицателно въздействие на риболовните дейности върху
морската екосистема, както и вредната практика на изхвърляне на нежелания
улов, а показателите за ефективността на защитата на морските зони имат
значителни недостатъци (вж. точки 4.25—4.29).
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4.44. Според наличната информация риболовният флот на ЕС като цяло е

рентабилен, а устойчивият риболов е от полза за рибарите. Напредъкът
в усилията за стимулиране на производството на аквакултури в ЕС е по-слаб, тъй
като доскоро е бил в застой (вж. точки 4.20—4.24).

4.45. ЕФМДР финансира събирането и управлението на данни с цел да се

предоставят необходимите научни становища. Поради ограничените данни обаче
липсват научни становища за много от рибните запаси, по-специално
в Средиземно море и в Черно море (вж. точки 4.41—4.42).

4.46. И накрая, системата за контрол на рибарството е фактор от решаващо

значение за изпълнението на целите на ОПОР. Комисията е предприела
корективни мерки, които могат да доведат до подобрения в националните
системи за контрол. Въпреки това обаче предизвикателствата остават
(вж. точка 4.43).
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Приложения
Приложение 4.1 — Цели на Европейския фонд за морско
дело и рибарство (ЕФМДР)
Специфични цели
Цел

Пълно наименование

Кратко
наименование
(и съкращение)

Включена ли е
в извадката на
ЕСП?

Специфична
цел 1

Насърчаване на
конкурентоспособни,
устойчиви в екологично
отношение, икономически
жизнеспособни и социално
отговорни рибарство
и аквакултури

Насърчаване на
рибарството
и аквакултурите
(СЦ1)

Да

Специфична
цел 2

Насърчаване на развитието
и изпълнението на
интегрираната морска
политика (ИМП) на ЕС по
начин, който допълва
политиката на сближаване
и ОПОР

Насърчаване на
ИМП (СЦ2)

Не

Специфична
цел 3

Насърчаване на
балансирано
и приобщаващо
териториално развитие на
районите за рибарство
и аквакултура

Насърчаване на
териториалното Не
развитие (СЦ3)

Специфична
цел 4

Насърчаване на
изпълнението на Общата
политика в областта на
рибарството

Насърчаване на
ОПОР (СЦ4)

Да

Източник: ЕСП въз основа на програмните декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Глава 5
Сигурност и гражданство
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Cъдържание
Точки

Въведение

5.1.—5.9.

Кратко описание на функция „Сигурност и гражданство“

5.1.—5.2.

Обхват и подход

5.3.—5.5.

Цели и начин на функциониране на ФВС — „Външни
граници и визи“

5.6.—5.9.

Оценка на резултатите от изпълнението на
ФВС — „Външни граници и визи“

5.10.—5.31.

Общи бележки

5.10.—5.17.

Налице са съществени разлики в изпълнението на националните
програми

5.11.

Съществуват някои пропуски в информацията за изпълнението
относно ФВС — „Външни граници и визи“

5.12.—5.14.

Показателите за изпълнение, публикувани в ГДУИ, дават
оптимистична представа за резултатите на ФВС – външни граници
и визи

5.15.—5.16.

Показателят за общата цел на ФВС — „Външни граници и визи“ се
изпълнява по план, но се влияе от няколко външни фактора

5.17.

Подпомагане на обща визова политика

5.18.—5.21.

ФВС — „Външни граници и визи“ е допринесъл за ефикасното
обработване на визи, но не е успял да насърчи последователното
прилагане на достиженията на правото на ЕС чрез обучения

5.20.—5.21.

Подпомагане на интегрирано управление на границите

5.22.—5.31.

ФВС — „Външни граници и визи“ е постигнал по-добри резултати
при модернизирането на ИТ системите и оборудването, отколкото
при обучението на граничните служители да ги използват

5.23.—5.26.

Чрез ФВС — „Външни граници и визи“ са разработени
необходимите системи за интегрирано управление на границите

5.27.—5.30.

Приносът на ФВС — „Външни граници и визи“ за ефективно
управление на границите зависи от въвеждането на надеждна,
подходяща и актуална информация в ИТ системите от държавите
членки

5.31.
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Заключения
Приложения
Annex 5.1 Цели на Фонд „Вътрешна сигурност“ —
„Външни граници и визи“

5.32.—5.36.
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Въведение
Кратко описание на функция „Сигурност и гражданство“

5.1. Функция 3 от МФР обхваща разходите, свързани с политики, чиято цел е да
утвърдят концепцията за „европейско гражданство“ чрез създаването на
пространство на свобода, правосъдие и сигурност без вътрешни граници. Тя
обхваща финансирането за:
o

убежище и миграция;

o

вътрешна сигурност, обхващаща хармонизирано управление на границите,
разработване на обща визова политика, сътрудничество между
правоприлагащите агенции и подобряване на капацитета за управление на
рискове и кризи, свързани със сигурността;

o

миграция и сигурност, съдебно сътрудничество;

o

човешко здраве, здраве на животните и на растенията;

o

култура и аудио-визуален сектор; и

o

правосъдие, права на потребителите, равенство и гражданство.

5.2. Общите планирани разходи по тази функция от МФР за периода 2014—

2020 г. са 22,4 млрд. евро, от които до края на 2020 г. са платени 17,5 млрд. евро
(вж. фигура 5.1). Най-значимата разходна област обхваща две свързани области
на политика — миграцията и сигурността.
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Фигура 5.1. — Сигурност и гражданство — Плащания по поетите
задължения в периода 2014—2020 г.
i) като дял от всички функции на
МФР

ii) разбивка по програми
(в млрд. евро)
Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ)
4,4 (25,3 %)

766,9

млрд. евро

Фонд „Вътрешна сигурност“ —
„Външни граници и визи“ (ФВС —
„Външни граници и визи“)
1,4 (8,1 %)
Храни и фуражи
1,4 (8,0 %)
Творческа Европа
1,2 (6,9 %)

Сигурност и
гражданство
17,5
2,3 %

Фонд „Вътрешна сигурност“ —
„Полиция“ (ФВС — „Полиция“)
0,7 (4,0 %)
Други програми
8,3 (47,7 %)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията.

Обхват и подход

5.3. От 11-те програми в рамките на „Сигурност и гражданство“ ЕСП избра
Инструмента за финансово подпомагане за управлението на външните граници
и общата визова политика на Фонд „Вътрешна сигурност“ (наричан по-нататък
„ФВС — „Външни граници и визи“), който представлява 8,1 % от общия размер на
плащанията до края на 2020 г. по тази функция от МФР. Целта ни беше да
установим каква е наличната информация за изпълнението и въз основа на тази
информация да оценим доколко успешно се изпълняват разходните програми на
ЕС. Преди това в доклада на ЕСП относно изпълнението на бюджета на ЕС за
2019 г. беше разгледан Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), който
съставлява 23,9 % от общия размер на плащанията към края на 2019 г.

5.4. ЕСП изготви тази глава, като използва информацията на Комисията
относно изпълнението, която включва данни от Годишния доклад за
управлението и изпълнението за 2020 г. (ГДУИ), програмните декларации за
проектобюджета за 2022 г., както и ключови оценки и други доклади, показани на
фигура 5.2. Информацията беше проверена по отношение на нейната
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достоверност и беше сравнена с нашите констатации, но не извършихме одит на
нейната надеждност. ЕСП използва също данни от своите актуални одитни
доклади и прегледи. В допълнението към доклада е описана по-подробно
методологията, използвана за изготвянето на настоящата глава.

Фигура 5.2 — Хронология на основните оценки и други обхванати
доклади и периоди
МФР
2014—2020 г.

МФР
2007—2013 г.
2008 г.

2010 г.

2012 г.

2014 г.

2016 г.

МФР
2021—2027 г.

2018 г.

Обхванат период

2020 г.

2022 г.

2024 г
.

2026 г.

Публикация

Междинна оценка на ФВС
2014—2017 г.
Оценка на въздействието за регламента за
ФИУГ — Управление на границите и визовата
политика, Оборудване за митнически контрол

Последваща оценка на ФВС за
периода 2014—2020 г.

Последваща оценка на Фонда за външните
граници (ФВГ) 2007—2013 г.

Доклад относно функционирането на
механизма за оценка и наблюдение
по Шенген
Оценка на Шенгенската информационна
система (ШИС II)
Доклад за използването на ШИС*
Оценка на въздействието за
модернизиране на ВИС
Проверка за пригодност на ВИС*
Оценка на Eurosur*
FRA* относно Eurosur* и основните права

* ШИС: Шенгенска информационна система, ВИС: Визова информационна система, FRA: Агенция
на Европейския съюз за основните права, Eurosur: Европейска система за наблюдение на
границите.
Източник: ЕСП.
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5.5. Законодателството, с което се създава всяка разходна програма на ЕС,

съдържа редица цели, които са класифицирани като общи (обикновено пошироки и по-стратегически) или специфични (обикновено по-тесни и пооперативни). В настоящата глава се разглеждат общата цел и две специфични
цели, свързани с ФВС — „Външни граници и визи“. Законодателството, уреждащо
ФВС — „Външни граници и визи“, също определя оперативни цели за
финансирането (вж. приложение 5.1)1.

Цели и начин на функциониране на ФВС — „Външни
граници и визи“

5.6. ФВС — „Външни граници и визи“ предоставя финансиране (2,4 млрд. евро2

под формата на бюджетни кредити за поемане на задължения за периода 2014—
2020 г.) за мерки за хармонизиране на управлението на границите, които да
позволят еднакво високо равнище на контрол на външните граници, както и за
разработване на обща визова политика 3, в съответствие с ангажимента на ЕС по
отношение на основните свободи и правата на човека. На фигура 5.3 е
представен общият контекст на ФВС — „Външни граници и визи“, както
и концептуален преглед на нуждите, към които той е насочен, както и на
очакваните от него крайни продукти и ефекти.

1

Член 3 от Регламент (ЕС) № 515/2014за създаване на инструмента за финансово
подпомагане за външните граници и визите.

2

Единствено споделено управление; изключени са спешната помощ (414 млн. евро)
и действията на Съюза.

3

Член 3 от Регламент (ЕС) № 515/2014.
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Фигура 3.5 — Преглед на ФВС — „Външни граници и визи“
Нужди

•

•

•

•

Създаване на пространство
на свобода, правосъдие и
сигурност без вътрешни
граници
Свободно движение на
територията на Съюза на
граждани на ЕС и на
законни (краткосрочни)
пътници
Висок и хармонизиран
контрол на външните
граници

Цели

ОЦ 1: Осигуряване на
високо равнище на
сигурност в Съюза

ФВС – „Външни граници и
визи“
•

СЦ 1: Обща визова
политика

•

СЦ 2: Интегрирано
управление на границите

(вж. също приложение 5.1)

•

Контекст на Контекст и
външни фактори ЕС

ДФЕС относно свободата,
правосъдието и сигурността
• Стратегия на ЕС за Съюз на
сигурност
• Достижения на правото от
Шенген и Граничен кодекс
Контекст на държавите членки
• Различен капацитет за
работа с визи, справяне със
заплахи за сигурността и
прилагане на високи общи
стандарти за граничен
контрол
• Временно затваряне на
граници
Външни фактори
• Миграционен натиск,
геополитическа ситуация
• Инструмент ФВС –
„Полиция“
• Заплахи за сигурността от
граждани на ЕС и на други
държави
• COVID-19

•
•
•

•

2014—2020 г.: 2,4 млрд.
евро
Изплатени: 50 %
Служители от Комисията,
Фронтекс, eu-LISA,
консулските служби и
службите за управление на
границите на участващите
държави
ИТ системи за управление
на границите

•

Безпроблемно преминаване
на границите
Свободно движение на
територията на Съюза на
граждани на ЕС и на
посетители с основателни
причини
Увеличен капацитет за
справяне с натиска по
външните граници
Намаляване на незаконната
имиграция
Подкрепа за мигрантите в
съответствие със
задълженията в областта на
правата на човека

•

•
•
•

Резултати
• Правилен, хармонизиран и
ефикасен граничен контрол
• Еднакво третиране на
законните (краткосрочни)
посетители, които са
граждани на трети държави
• Подобрена комуникация и
засилено консулско
сътрудничество между
държавите
• Обновяване и
модернизиране на
консулските помещения и
пунктове за гранично
управление

Процеси
Режим на управление

81 % при споделено
управление с държавите членки
и асоциираните към Шенген
държави

Вложени ресурси

Очаквани еВъздействиефекти

Очаквани крайни продукти

•

Участници
Комисията, Фронтекс, eu-LISA,
органите на държавите членки и
асоциираните държави,
включително консулски,
гранични и митнически
служители

•

Дейности
Обучение, закупуване на ново,
модернизирано и заместващо
оборудване, обновяване на
помещения, инвестиции в
актуализиране, разширяване и
поддръжка на ИТ
системи/оперативна
съвместимост

•

* с изкл. на действия на Съюза

Източник: ЕСП въз основа на Регламент № 515/2014.

•

Курсове за обучение в
областта на визовата
политика, достиженията на
правото от Шенген и
Кодекса на шенгенските
граници
Инфраструктура, сгради,
закупуване на оборудване
за консулски помещения и
гранични пунктове
Оперативно съвместими ИТ
системи за интегрирано
управление на границите с
надеждни, подходящи и
навременни данни
Оборудване и контролни
центрове за наблюдение на
границите, включително за
Eurosur & съвместни
операции на Фронтекс
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5.7. Повечето средства по ФВС — „Външни граници и визи“ (81 %) се

управляват чрез националните програми на участващите държави — членки на ЕС
(всички с изключение на Ирландия), и четирите държави, асоциирани към
Шенген (Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Норвегия), заедно с Генерална
дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията. Последната също така
управлява пряко или непряко останалите действия на ЕС и спешната помощ. На
фигура 5.4 са обобщени действителните разходи, докладвани от държавите по
националните им програми за периода 2014—2020 г.

Фигура 5.4 — Обобщение на разходите по националните програми
Разходи по националните програми, декларирани от държавите членки (2014—2020 г.): 1,233 млрд. евро
% на плащанията по видове разходи

Национални цели за ФВС – „Външни граници и визи“

СЦ 1 — Оперативна подкрепа за общата визова политика: подобряване на капацитета на
държавите членки да прилагат обща визова политика с цел да се улесни законното пътуване
(шенгенски визи), осигуряване на равностойно третиране на граждани на трети държави и
СЦ 1 — НЦ 1 — Национален капацитет: разработване на национални компоненти на ВИС и
други ИТ инструменти за издаване на визи, обновяване/ремонт на визовите отдели,
откриване на нови визови отдели в трети държави
СЦ 1 — НЦ 2 — Достижения на правото на Съюза: обучение по обща визова политика,
изпълнение на конкретни препоръки от механизма за оценка по Шенген
СЦ 1 — НЦ 3 — По-засилено консулско сътрудничество: създаване на общи центрове за
подаване на заявления за визи, договорености за представителство, развитие и
модернизиране на консулства, оборудване и подкрепа за специализирани длъжности в
трети държави, като например служители за връзка по въпросите на имиграцията
КД 1 — Консулско сътрудничество: по конкретни действия
СЦ 2 — НЦ 1 — Eurosur: въвеждане на компонентите на Eurosur за държавите членки (в т.ч.
сгради, оборудване и ИКТ за националните координационни центрове, национални
ситуационни развития, обмен на информация), инвестиции в оборудване за граничен
контрол и системи за наблюдение, включително оборудване, което да бъде споделено с
Фронтекс за съвместни гранични операции
СЦ 2 — НЦ 1 — Обмен на информация: комуникационни системи, курсове за обучение,
срещи на експерти и семинари между различни агенции с цел подобряване на
сътрудничеството
СЦ 2 — НЦ 3 — Общи стандарти на Съюза: създаване на сигурни, оперативно съвместими ИТ
системи за управление на границите като ШИС, ВИС, ETIAS и Eurosur, разработване и
модернизиране на инфраструктурата за граничен контрол (напр. вратите за автоматизиран
граничен контрол)
СЦ 2 — НЦ 4 — Достижения на правото на Съюза: обучение по управление на границите
(Кодекс на шенгенските граници), изпълнение на конкретни препоръки от механизма за
оценка по Шенген
СЦ 2 — НЦ 4 — Бъдещи предизвикателства: дейности за анализ на границите, мотивирани от
агенциите
СЦ 2 – НЦ 6 – Национален капацитет: Инвестиции за развитие и поддръжка на
инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове
СЦ 2 – КД 2 – Оборудване на Фронтекс: Специфични действия на държавите членки за
закупуване на оборудване, което може да бъде предоставено на Фронтекс за съвместни
операции
СЦ 2 — Техническа помощ във връзка с границите: осигуряване на техническа помощ за
държавите членки.
СЦ 2 — Оперативна подкрепа във връзка с границите: разходи за поддръжка на стационарно
и мобилно оборудване за граничен контрол
СТС — Специална транзитна схема: Специален режим за транзитна схема между Литва и
Русия

СЦ 1
Подпомагане на
общата визова
политика

8%

СЦ 2
Подпомагане на
СТС
интегрираното
Специална
управление на транзитна схема
границите

82 %

10 %

2,5 %

4,6 %
0,2 %

0,7 %
0,3 %

8%

2%

2%

1%
1%
30 %
11 %
2%
25 %
10 %

Източник: ЕСП въз основа на годишните доклади за изпълнението на държавите членки за 2020 г.
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5.8. Изпълнението на политиките и разходите по ФВС — „Външни граници

и визи“ изискват тясна координация и сътрудничество между Комисията,
агенциите на ЕС (особено Фронтекс) и националните органи, отговарящи за
митниците (когато те извършват задачи, свързани с границите), визите,
имиграцията и граничния контрол. По-специално, с Фронтекс следва да се
провеждат консултации относно националните програми, разходите, свързани
с интегрираното управление на границите, и закупуването на превозни средства
и оборудване за съвместни операции 4.

5.9. Граничните контроли и изпълнението на дейностите на Фонд „Вътрешна
сигурност“ могат да бъдат повлияни от събития извън контрола на отделните
правителства, като например отражението върху здравето от пандемията от
COVID-19, опасенията във връзка със сигурността, свързани с терористични
заплахи, и непредвидени движения на мигранти от държави извън ЕС.

4

Член 9, параграф 2, точка е) и приложение II, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 514/2014.
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Оценка на резултатите от
изпълнението на
ФВС — „Външни граници и визи“
Общи бележки

5.10. На фигура 5.5 е представен общ преглед от ЕСП на всички показатели от

програмната декларация на ФВС — „Външни граници и визи“, на фигура 5.6 —
показателите за общата цел на ФВС — „Външни граници и визи“, а на фигура 5.8
и фигура 5.9 — конкретно обобщение на двете специфични цели на ФВС —
„Външни граници и визи“. В доклада относно изпълнението на бюджетна на ЕС за
2019 г.5 ЕСП разглежда някои общи ограничения, които се прилагат при
тълкуването на тези показатели. По-специално оценката на ЕСП относно това
дали даден показател се изпълнява по план е свързана с вероятността този
показател да постигне целевата си стойност. Тази оценка не взема под внимание
дали и колко стриктно даден показател е свързан с действията и целите на ФВС —
„Външни граници и визи“, нито дали определената за този показател целева
стойност е достатъчно амбициозна. Следователно, тя е само първа стъпка
в извършването на анализ на резултатите на програмата. ЕСП също така не
одитира надеждността на изходните данни (но този въпрос е разгледан в
Доклада относно изпълнението за 2019 г. 6).

5

Доклад на ЕСП относно изпълнението
на бюджета на ЕС, точка 1.24.

6

Пак там, точки 1.13—1.23.
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Фигура 5.5 — Преглед на всички показатели за ФВС — „Външни
граници и визи“ от програмната декларация
Краен продукт

Цел (*) Общо
ОЦ 01
1
СЦ 01
5
СЦ 02
6
Общо 12

Резултат
Всички

Всички

3
4
7

Въздействие

1
2
3

2
1
3

1
1

2
1
3

Всички

2
2

1
1

1

1

1
2

1

1
1

(*) За пълния списък на целите вж. приложение 5.1
ЛЕГЕНДА:
Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни данни за
формулиране на заключение.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

Налице са съществени разлики в изпълнението на националните
програми

5.11. Финансовата информация, публикувана в ГДУИ и програмните

декларации, консолидира много различни проценти на предоставяне и усвояване
на средства от националните програми на държавите членки —
o

въз основа на критериите за разпределяне на средства, посочени
в Регламента, 43 % (1 млрд. евро) от финансирането със споделено
управление по инструмента (2,4 млрд. евро) са разпределени за четири
държави членки (Гърция, Италия, Испания, Литва).

o

До края на 2020 г. са изплатени само 55 % от средствата по националните
програми7. Разходите по държави се различават, като варират между 18 %
и 79 % от общия размер на отпуснатите средства. Държавите членки посочват
следните проблеми, които забавят усвояването на средствата 8:
o

Закъснения при възлагането на обществени поръчки, причинени от
фактори като малък брой кандидати, сложни тръжни спецификации
и минимални технически стандарти, водещи например до

7

Програмни декларации за проектобюджета за 2022 г., стр. 1006.

8

Годишни доклади за изпълнението на държавите членки за 2020 г.
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необходимостта от определяне на нови технически спецификации
и отмяна на поръчки.
o

Липса на гъвкавост на законодателството, която е затруднила
пренасочването на националните средства с цел увеличаване на
финансирането за проекти, включващи ИТ системи, и е довела до пониски равнища на усвояване на средствата.

o

Бездействие от страна на някои държави членки по отношение на
координацията за създаване на консулства в държави извън ЕС
(например създаване на общо шенгенско представителство в трети
държави).

o

Други фактори извън контрола на изпълняващите органи, в т.ч. COVID19, взаимозависимост с други проекти, чието изпълнение закъснява,
увеличаване на броя на обжалванията в областта на обществените
поръчки и политически и културни пречки в държавите извън ЕС.

Съществуват някои пропуски в информацията за изпълнението
относно ФВС — „Външни граници и визи“

5.12. Действията на равнището на ЕС (действия на Съюза) и спешната помощ,

които представляват 19 % от финансирането по ФВС — „Външни граници и визи“,
не са обхванати от рамката за изпълнение. Тъй като няма правно изискване за
това, Комисията все още не е разработила рамка за мониторинг на изпълнението
на тези действия. Поради това е налице ограничена обобщена информация за
изпълнението по отношение на разходи на обща стойност 553 млн. евро.

5.13. ГДУИ и програмните декларации не предоставят достатъчно

информация относно икономичността и ефикасността на изпълнението на
Фонда, нито относно разходната ефективност на дейностите по ФВС — „Външни
граници и визи“.

5.14. Над половината (7 от 12) от показателите за ФВС — „Външни граници

и визи“, публикувани в ГДУИ и програмните декларации, са показатели за крайни
продукти и следователно измерват оперативното изпълнение на програмата,
което е тясно свързано със степента на усвояване на бюджета. Освен
информацията, предоставена в междинната оценка на ФВС от 2018 г. (вж.
фигура 5.2), която е извършена в момент на бавно изпълнение, не е докладвано
за постигането на оперативните цели (вж. приложение 5.1). Има неизбежно
забавяне във времето от извършването на разходите по дадена многогодишна
програма до появата на ефекта от нея. В края на 2020 г. 45 % от средствата по ФВС
— „Външни граници и визи“ все още не са били изплатени от държавите членки,
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което означава, че много резултати вероятно ще се реализират след 2020 г.
Държавите членки ще представят на Комисията последващи оценки до края на
2023 г.

Показателите за изпълнение, публикувани в ГДУИ, дават
оптимистична представа за резултатите на ФВС – външни граници
и визи

5.15. Ключовите показатели за изпълнение, избрани за публикуване в ГДУИ за

2020 г., които показват значителен напредък на ФВС — „Външни граници и визи“
към постигане на неговите цели и са изпълнени на над 100 % (вж. точка 5.16
относно това как изключителните резултати на малък брой държави могат да
променят общото изпълнение на ЦС 2.2 и СЦ 1.4). Тези показатели, заедно
с описанието на дейностите, финансирани от ФВС — „Външни граници и визи“,
представят оптимистична картина на напредъка. Не са представени по-малко
обнадеждаващите показатели за обучение и изграждане на капацитет на
консулствата и граничните служители на държавите членки.

5.16. Тъй като публикуваните показатели за изпълнението обобщават

резултатите, докладвани от държавите членки, извънредните резултати на малък
брой държави създават положителна обща картина:
o

Докладваното развитие за 2 680 консулства в рамките на СЦ 1.4 (целево ниво
за 2020 г. — 923) се дължи най-вече на факта, че четири държави са
докладвали по над 500 консулства на държава (Германия, Испания, Гърция,
Италия). Без тези държави общата цел би била 641, а напредъкът до момента
би намалял от 290 % на 85 %.

o

Франция е докладвала изключителни резултати в рамките на СЦ 2.2 по
отношение на модернизирането или развитието на инфраструктурата за
граничен контрол (14 735 единици в сравнение с целевото ниво от 4 000).
Това е допринесло значително за преизпълнението на общата цел за
модернизиране или развитие на 19 902 единици с отчитането на общо
33 516 единици. Ако не се взема предвид Франция, общото постижение би
било в размер на 18 781 единици спрямо целевата стойност от 15 902.

o

Ако тези три държави (Франция, Словения, Норвегия), които са докладвали
изключително развитие на дейностите за консулско сътрудничество по
СЦ 1.1, бъдат изключени, напредъкът към момента би намалял от 294 % (430;
целево ниво — 146) до 121 %.
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o

От общо 759 специализирани длъжности за служители в консулства в трети
държави, докладвани в рамките на СЦ 1.3 (целево ниво — 395), 679 са
докладвани само от четири държави (Австрия, Германия, Гърция,
Нидерландия). Без тези държави напредъкът до момента би намалял от
192 % на 28 %.

Показателят за общата цел на ФВС — „Външни граници и визи“ се
изпълнява по план, но се влияе от няколко външни фактора
Фигура 5.6 — Преглед на показателите, свързани с общата цел

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултати Въздействие

Да

1

ОБЩО
1

1

Не
Не е ясно

1

1
1

ОБЩО

1

Информация за избрани показатели
Показател
Нерегламентирани
мигранти, задържани на
външните граници на ЕС

Напредък към целевата стойност
100 % (2020)

Въздействие
2012

Липсва
междинна цел
2022

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

169

5.17. Общата цел на ФВС — „Външни граници и визи“ е да допринася за

осигуряване на високо равнище на сигурност в ЕС. Миграционната криза оказа
огромен натиск върху външните граници на ЕС, като принуди някои държави
членки да въведат отново граничен контрол по вътрешните граници и да засилят
други инициативи за реагиране. ФВС — „Външни граници и визи“ е подпомогнал
държавите членки в тези действия с увеличаване на финансирането. Трудно е
обаче да се изолира и оцени ефективността на програмата при постигането на
тази цел, която се влияе и от няколко външни фактора. Същото се отнася и за
общия показател за въздействието, определен за оценка на общата цел
(вж. фигура 5.6). Въпреки че финансирането и дейностите по ФВС — „Външни
граници и визи“ могат да допринесат за задържането на нерегламентирани
мигранти, броят на мигрантите зависи от много променливи фактори извън
контрола на ЕС.

Подпомагане на обща визова политика

5.18. Целта на ФВС — „Външни граници и визи“ е да насърчава развитието на

обща политика, която да позволи пътуване без контроли в рамките на
Шенгенското пространство както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети
страни с визи (фигура 5.7). Общ преглед на показателите от програмната
декларация, свързани със Специфична цел 1: „Подпомагане на обща визова
политика“, е представена на фигура 5.8.
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Фигура 5.7 – Карта на Шенгенското пространство
Държави от Шенгенското
пространство, които са членки на ЕС
Държави от Шенгенското пространство
извън ЕС Шенгенското
Държави извън пространство, които са
членки на ЕС*

* Обединеното кралство участва в тези програми до оттеглянето си от ЕС
на 31.1.2020 г.
Източник: ЕСП въз основа на данни от Европейския парламент — Study PE 658.699 – The State of
Play of Schengen Governance, ноември 2020 г., стр. 16.
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Фигура 5.8 — Общ преглед на показателите, свързани с общата
визова политика

Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт

Да

1

Не

2

Не е ясно (*)

Резултати Въздействие
1

3

2

2

1

1
3

ОБЩО

ОБЩО

5

2

Информация за отделни показатели
Напредък към целевата стойност

Показател

100 % (2020)

Дейности за консулско
сътрудничество, разработени
с подкрепата на ФВС

Резултати

Служители, обучени по обща
визова политика с
финансиране от ФВС

Краен
продукт

Курсове за обучение по обща
визова политика,
финансирани от ФВС

Краен
продукт

Специализирани длъжности в
трети държави, подпомагани
от ФВС

Краен
продукт

Консулства, развити или
модернизирани с помощта на
ФВС

Резултати

Междинна цел
50 % (2017)
2013
2022
38 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)
2013
2022
7 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)
2013
2022

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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5.19. Общата визова политика обхваща само краткосрочните визи. Визите за

дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване продължават да бъдат
от компетентността на държавите членки, които не са задължени да споделят
тази информация с други държави (вж. точка 5.31). Например, държавите от
Шенген все още използват над 200 различни вида национални визи и разрешения
за пребиваване, за да позволят на граждани на трети държави да влизат и пътуват
в Шенгенското пространство. В своя специален доклад относно
информационните системи на ЕС, свързани с границите, ЕСП установи, че само
през 2017 г. са издадени почти 2,7 млн. такива разрешения 9. Следователно ФВС —
„Външни граници и визи“ може да допринесе за последователната и ефикасна
обработка на някои от разрешенията за влизане в ЕС.

ФВС — „Външни граници и визи“ е допринесъл за ефикасното
обработване на визи, но не е успял да насърчи последователното
прилагане на достиженията на правото на ЕС чрез обучения

5.20. Чрез финансиране на модернизирането на 2 680 консулства (290 % от

целевото ниво за 2020 г.) ФВС — „Външни граници и визи“ е помогнал за
създаването на по-сигурни и ефикасни центрове за обработка на визи. Държавите
членки първоначално не са били склони да извършват общи консулски дейности
и да създадат общо визови центрове въпреки финансовите стимули от ФВС —
„Външни граници и визи“ 10. Въпреки че са разработени 430 общи консулски
дейности (295 % от целевото ниво за 2020 г.), това се дължи главно на
изключителните резултати на три държави членки (вж. точка 5.16). Освен това
ФВС — „Външни граници и визи“ е имал ключова роля за разработването на ИТ
системите за общата визова политика 11 (вж. също раздела относно СЦ 2 по-долу).

5.21. Въпреки това към днешна дата 4 322 служители (38 % от целевото ниво

за 2020 г.) са преминали обучение по общата визова политика, като са проведени
общо 12 386 часа обучение (7 % от целевото ниво за 2020 г.). Въпреки че степента
на изпълнение за обученията варира значително между отделните държави,
средната продължителност на обученията е едва 3 часа в сравнение
9

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“, точки 59—62 и 73.

10

SWD(2018) 340 final: „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014-2017“, раздел 5.1.1, точка 5.

11

SWD(2018) 340 final: „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa
2014-2017“, раздел 5.1.1, точка 1.
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с планираните 16 часа. Слабото изпълнение би увеличило риска заявленията за
издаване на шенгенски визи да не бъдат обработвани по хармонизиран начин
(особено при определяне на валидността на визите и придружаващите ги
документи), което води до различно третиране на гражданите на трети
държави12.

Подпомагане на интегрирано управление на границите

5.22. На фигура 5.9 е представен общ преглед на показателите от

програмната декларация, свързани със специфична цел 2: „Подпомагане на
интегрираното управление на границите“

12

COM(2020) 779 final: Доклад […] относно функционирането на механизма за оценка
и наблюдение по Шенген, стр. 8—9.
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Фигура 5.9 — Преглед на показателите, свързани с интегрираното
управление на границите
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

2

Не

1

Не е ясно

1

ОБЩО

2

1
1

3

1

1
4

ОБЩО

1

1
1

1

6

Информация за отделни показатели
Показател
Служители, обучени по управление
на границите с помощта на ФВС

Напредък към целевата стойност
86 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)

Краен продукт
2013

2022
39 % (2020)

Курсове за обучение по управление
на границите с помощта на ФВС
Инфраструктура и инструменти за
граничен контрол, разработени или
модернизирани с помощта на ФВС
Преминавания на външните
граници през врати за
автоматизиран граничен контрол,
финансирани от ФВС
Национална инфраструктура за
наблюдение на границите,
създадена/доразработена в рамките
на EUROSUR

Междинна цел
50 % (2017)

Краен продукт
2013
2022
100 % (2020)

Междинна цел
53 % (2017)

Краен продукт
2013

2022
30 % (2020)
Липсва
междинна цел

Резултат
2013
2022
100 % (2020)

Междинна цел
100 % (2017)

Краен продукт

Инциденти, докладвани от
държавите членки на европейската
картина на състоянието

Не е посочено
2022
60 % (2020)
Междинна цел
50 % (2017)

Въздействие
2013

2022

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва целева стойност или тя е
неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни данни
за формулиране на заключение.

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За повече информация за този преглед и нашата методология вж. допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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ФВС — „Външни граници и визи“ е постигнал по-добри резултати
при модернизирането на ИТ системите и оборудването, отколкото
при обучението на граничните служители да ги използват

5.23. При модернизирането на ИТ системите, оборудването

и инфраструктурата за визи и гранични проверки има реална добавена стойност
от участието на ЕС. Чрез подобряване на ефикасността и ефективността на
граничните проверки, модернизациите могат да подобрят пътуването на законно
пътуващите. Тъй като ползите от тях зависят от доброто обучение на граничните
служители 13, недостатъчната подготовка може да попречи на тези подобрения да
реализират пълния си потенциал. В оценката на Комисията на ШИС II 14 се посочва,
че въпреки изключителния оперативен и технически успех на системата, тя не се
използва с пълен капацитет.

5.24. До края на 2020 г. 33 516 единици оборудване и инфраструктура за

граничен контрол са били разработени или модернизирани с подкрепата на ФВС
— „Външни граници и визи“ — значително над целевото ниво от 19 902 за 2020 г.
Към същата дата 29 903 служители (86 % от целевото ниво за 2020 г.) са
преминали средно малко над 4 часа обучение по различни аспекти на
управлението на границите, въпреки че процентът на обучение варира
значително между отделните държави. Някои държави членки докладват
часовете и дните на обучение и броя на курсовете в рамките на един и същ
показател, поради което обобщените стойности не са съпоставими.

5.25. Автоматичните врати за граничен контрол, известни още като

„електронни врати“, правят преминаването на границите по-ефикасно
(обикновено на летищата), като позволяват голям брой пътници да бъдат
проверявани без човешка намеса и по този начин освобождават граничните
служители за по-подробни проверки, когато такива са необходими. Въпреки че
годишните данни за преминаването на граници с използване на електронни
врати са се подобрили от 2 % от целевото ниво през 2015 г. до 30 % през 2020 г.,
постигането на целта през 2022 г. е много малко вероятно.

13

Специален доклад № 20/2019 на ЕСП, точка 23.

14

COM(2016) 880 final относно оценката на Шенгенската информационна система от
второ поколение (ШИС II), точки 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9.
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5.26. Един от ясните елементи на добавената стойност от участието на ЕС,

свързана с Фонда, е фактът, че държавите могат да използват финансиране по
ФВС — „Външни граници и визи“, за да закупят оборудване за наблюдение на
границите и да го предоставят на Фронтекс за съвместни операции.
В програмната декларация за 2020 г. се отчитат поети задължения в размер на
337 млн. евро и плащания, декларирани до 2020 г., в размер на 141 млн. евро по
тази функция.

Чрез ФВС — „Външни граници и визи“ са разработени необходимите
системи за интегрирано управление на границите

5.27. ФВС — „Външни граници и визи“ е предоставил много значима подкрепа

за разработването, поддръжката, разширяването и оперативната съвместимост
на четири15 използвани понастоящем ИТ системи за управление на границите „“
Eurosur, ШИС II, ВИС и Евродак, както и за системите СВИ и ETIAS, които все още са
в процес на разработване (вж. фигура 5.10). През май 2019 г. е приет пакет за
оперативна съвместимост, свързващ тези системи, въпреки че приключването на
проекта не се очаква преди края на 2023 г.

15

Освен това системата за резервационни данни на пътниците (PNR) —ИТ система,
финансирана по ФВС — „Полиция“, която е свързана със софтуер на ФВС — „Външни
граници и визи“.
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Фигура 5.10 — Информационни системи на ЕС за управление на
границите
Преди границата
-

наблюдение на външните
граници
рамка за обмен на информация,
картини на състоянието и
инструменти за наблюдение
управлява се от Фронтекс

Eurosur

полетни данни за пътниците
публични и частни
ползватели (въздушни
превозвачи)
децентрализирана система,
управлявана от отделните
държави

PNR*

На границата
Действащи системи
позволява регистрирането на лица,
търсещи убежище, и на
нерегламентирани мигранти:
- база данни за пръстови отпечатъци
- използва се за процедурите за
влизане/излизане и за наказателни
производства
- управлява се от eu-LISA

Бъдещи системи

Евродак

дава възможност за консултации относно
лица на границата:
- информация за изчезнали или
издирвани лица
- основна система на Шенгенското
пространство
ШИС
- използва се за процедурите за
влизане/излизане и за наказателни
производства
- управлява се от eu-LISA
позволява проверки на притежателите
на виза:
- подпомага процедурата за
кандидатстване за виза
- използва се за проверка на
ВИС
шенгенските визи
- управлява се от eu-LISA

СВИ

влизане и излизане на граждани
на трети държави, пристигащи
за кратък престой, в
Шенгенското пространство

ETIAS

освободени от виза
граждани на трети
държави, пристигащи за
кратък престой

Граждани на трети
държави, които
пребивават в ЕС,
Актуализация пристигат за дълготраен
на ВИС
престой или често
преминават външни
граници

* PNR се финансира изключително от ФВС – „Полиция“, който не е включени в настоящата глава.
Източник: ЕСП.

5.28. Тези системи са от решаващо значение, за да позволят на граничните

проверки да идентифицират лицата, които представляват заплаха за сигурността,
като същевременно позволяват на законно пътуващите да преминават
безпроблемно. Все по-често се правят справки в базите данни. Например през
2019 г. са направени справки с ШИС II 6,7 млрд. пъти в сравнение с 4 млрд. пъти
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през 2016 г. 16 Въпреки че незаконните преминавания на границите са намалели
от 149 000 през 2018 г. до 142 000 през 2019 г. и 125 000 през 2020 г., броят на
гражданите на трети държави, на които е отказано влизане на някоя от външните
граници, постоянно се увеличава – от 297 860 през 2015 г. до 689 065 през
2019 г.17, което показва, че системите за управление на границите спомагат за
ефективното извършване на граничния контрол.

5.29. При одита на информационните системи на ЕС за граничен контрол през
2019 г.18 ЕСП установи, че обхванатите от одита държави са отделили между 3 %
и 29 % от отпуснатите им средства по ФВС за петте одитирани системи.

5.30. За ИТ системите за управление на границите са заделени значителни

финансови и други ресурси. Те се финансират от множество източници —
национални бюджети, национални програми по ФВС — „Външни граници и визи“
и ФВС — „Полиция“, конкретни редове от бюджета на ЕС и неговите агенции.
Липсва обаче цялостна картина на това колко са средства за изразходвани за тях
от бюджета на ЕС като цяло до момента, тъй като единствената налична
информация е разпръсната в редица документи, обхващащи различни периоди.

Приносът на ФВС — „Външни граници и визи“ за ефективно
управление на границите зависи от въвеждането на надеждна,
подходяща и актуална информация в ИТ системите от държавите
членки

5.31. За е възможно извършването на ефикасни и ефективни визови

и гранични проверки, от съществено значение е информационните системи,
използвани за граничен контрол, да функционират правилно и да използват
надеждна, подходяща и актуална информация. Следните проблеми могат да
намалят ефекта от приноса на ФВС — „Външни граници и визи“ за ефективното
управление на границите:

16

Програмни декларации за проектобюджета за 2020 г., стр. 344 и EU-lisa SIS II – 2019
Statistics, стр. 6.

17

Източник: Евростат.

18

Специален доклад № 20/2019 на ЕСП, точка 46.
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o

ШИС II е най-голямата и най-широко използвана система за сигурност
и управление на границите. Тя позволява на националните органи да
въвеждат сигнали и да правят справки за физически лица и вещи. Въпреки че
системата прави граничните проверки по-ефективни (вж. точка 5.28),
проблемите с качеството на данните 19 компрометират ефикасността
и ефективността на проверките 20. Освен това граничните служители биха
могли да правят справки в ШИС II по-систематично 21: при проведено през
2019 г. проучване ЕСП установи, че ограниченията във времето принуждават
служителите да вземат решения относно влизането/излизането на лицата,
без да се консултират с базата данни.

o

ВИС свързва консулствата в държави извън ЕС с всички външни гранични
контролно-пропускателни пунктове в държавите от Шенгенското
пространство, което позволява на държавите да обменят визови данни.
Граничните служители могат да проверяват дали лицето, представящо
визата, е нейният действителен притежател, дали визата е автентична и дали
лицето все още отговаря на изискванията за виза. Системата обаче
регистрира само шенгенски визи за краткосрочно пребиваване (вж.
точка 5.19). Липсва консолидиран регистър на всички издадени и проверени
визи 22.

o

Програмната декларация на Eurosur за 2020 г. показва, че всички национални
и поднационални координационни центрове, изисквани съгласно правилата
на системата, са били създадени до декември 2014 г. Четири години покъсно обаче оценката на Комисията е установила, че няколко държави
членки все още не са спазили изцяло изискванията, и че някои държави не са
изпълнили изцяло и последователно всички изисквания 23. Ефективността на
Eurosur се възпрепятства от това, че държавите не докладват за всички
инциденти (по брой и вид на информацията), не актуализират своевременно
информацията и/или не споделят цялата информация. Ето защо показателят,
показващ броя на инцидентите, докладвани от държавите, вероятно е
занижен. Комисията е предприела стъпки за преодоляване на тези

19

Пак там, точки 68—72.

20

COM(2016) 880 final, параграф 4.3.6.

21

Специален доклад № 20/2019, точки 49—54 и 91.

22

Пак там, точка 91.

23

Специален доклад на ЕСП № 8/2021 „Подкрепата от Фронтекс за управлението на
външните граници все още не е достатъчно ефективна“, точка 29 и приложение III.
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проблеми, като е изготвила обвързващи правила по отношение на
задължението на държавите членки за докладване 24.

24

Регламент (ЕС) 2021/581 от 9 април 2021 г. относно картините на състоянието на
Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), OВ L 124 от
12.4.2021 г., стр. 3.
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Заключения
5.32. ФВС — „Външни граници и визи“ е предоставил значителна подкрепа

(1,4 млрд. евро към момента), за да помогне на държавите членки да посрещнат
разходите и предизвикателствата, свързани с изграждането и управлението на
рамка за интегрирано управление на границите и обща визова политика,
в момент, когато миграционната криза оказва огромен натиск върху външните
граници на ЕС. Не ясно до каква степен програмата е постигнала общата си цел да
допринесе за високо равнище на сигурност в ЕС, тъй като показателят, измерващ
напредъка към постигането на тази цел, е повлиян от няколко външни фактора
(вж. точка 5.17).

5.33. До края на 2020 г. са изплатени 55 % от средствата по националните

програми. Налице са съществени разлики в степента на усвояване на средства по
ФВС — „Външни граници и визи“ в различните държави членки, като тя варира
между 18 % и 79 %. Поради това много резултати вероятно ще се реализират след
2020 г. Действията на Съюза и спешната помощ, които представляват 19 % от
отпуснатите средства по ФВС — „Външни граници и визи“, не са обхванати от
рамката за изпълнение (вж. точки 5.11—5.12).

5.34. Общо 6 от 12 показателя за ФВС — „Външни граници и визи“,

публикувани в ГДУИ и програмните декларации, се изпълняват по план спрямо
определените целеви стойности за 2020 г. Повече от половината (седем) от тях са
показатели за крайни продукти и следователно са мярка за оперативното
изпълнение на програмата. В своя Годишен доклад за управлението
и изпълнението Комисията представя показатели с голям напредък към постигане
на целевите нива за ФВС — „Външни граници и визи“, но не и по-малко
окуражаващите показатели относно обученията и изграждането на капацитет за
консулствата и граничните служители. Освен това, тъй като публикуваните
показатели за изпълнението обобщават резултатите, докладвани от държавите
членки, изключителните резултати, постигнати от малък брой държави, създават
положителна обща картина и оптимистичен поглед върху постигнатия досега
напредък (вж. точки 5.10, 5.14—5.16).

5.35. Що се отнася до специфичната цел за подпомагане на общата визова

политика, ФВС — „Външни граници и визи“ е помогнал за модернизирането на
над 2 620 консулства, като по този начин са създадени по-сигурни и ефикасни
центрове за обработка на визи. Той също така е насърчил дейностите за
консулско сътрудничество между държавите членки, включително създаването
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на общи визови центрове. Средната продължителност от три часа на визовите
обучения обаче означава, че програмата не е допринесла в достатъчна степен за
последователното прилагане на достиженията на правото на ЕС чрез обучение (
вж. точки 5.20—5.21).

5.36. По отношение на подпомагането на интегрираното управление на

границите, програмата осигурява добавена стойност, като позволява на
държавите да модернизират и развиват инфраструктурата за наблюдение на
границите, включително ключови ИТ системи, използвани за граничен контрол.
Въпреки това, за да бъде управлението на границите ефективно, информацията
в тези системи трябва да бъде надеждна, подходяща и актуална. Данните
показват, че качеството на информацията е често срещан проблем, както и че
системите могат да се използват по-редовно. Подходящото обучение на
граничните служители също е от съществено значение, за да се гарантира, че
новите разработки и инструменти, финансирани по програмата, се използват
пълноценно. Целите, свързани с обучение, обаче не са постигнати и обобщените
данни, докладвани от държавите членки, не са съпоставими ( вж. точки 5.23—
5.31).
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Приложения
Приложение 5.1 Цели на Фонд „Вътрешна сигурност“ —
„Външни граници и визи“
Обща цел
Цел

Пълен текст на целта

Кратко
наименование
(и съкращение)

Обща цел 1

Да допринесе за
осигуряването на високо
равнище на сигурност
в Съюза, като същевременно
се улеснява законното
пътуване чрез еднакво
и високо равнище на контрол
на външните граници
и ефективно обработване на
шенгенски визи
в съответствие
с ангажимента на Съюза във
връзка с основните свободи
и правата на човека.

Осигуряване на
високо
равнище на
сигурност
в Съюза (ОЦ 1)

Представена ли
е в извадката на
ЕСП?

Да

Специфични цели
Цел

Пълен текст на целта

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли е
в извадката на
ЕСП?

Специфична
цел 1

Подпомагане на обща
визова политика с цел
улесняване на законното
пътуване, предоставяне на
висококачествено
обслужване на кандидатите
за виза, осигуряване на
равно третиране на
гражданите на трети
държави и справяне
с незаконната имиграция.

Подпомагане
на обща визова
политика (СЦ 1)

Да
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Специфични цели
Цел

Специфична
цел 2

Пълен текст на целта
Подпомагане на
интегрираното управление
на границите (…), за да се
гарантира, от една страна,
високо и единно равнище
на контрол и защита на
външните граници (…), и от
друга страна,
безпроблемното
преминаване на външните
граници в съответствие
с достиженията на правото
от Шенген, като се
гарантира достъпът до
международна закрила на
нуждаещите се от нея,
в съответствие със
задълженията, договорени
от държавите членки
в областта на правата на
човека, включително
принципа на забрана на
връщане.

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в извадката
на ЕСП?

Подпомагане
на
интегрираното
управление на
границите
(СЦ 2)

Да
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Оперативни цели за ФВС — „Външни граници и визи“
Цел

Пълен текст на целта

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в извадката
на ЕСП?

а)

Насърчаване на
разработването,
изпълнението и прилагането
на политики с цел
гарантиране на липсата на
всякакъв контрол по
отношение на лицата,
независимо от тяхното
гражданство, при
преминаване на вътрешните
граници, и извършване на
проверки по отношение на
лицата и ефикасно
наблюдение на
преминаването на външните
граници;

Да

б)

Постепенно изграждане на
интегрирана система за
управление на външните
граници, основана на
солидарност и отговорност,
по-специално посредством:
i) засилване на системите за
контрол и наблюдение на
външните граници
и междуведомственото
сътрудничество между
органите на граничната
охрана, митниците,
миграционните органи,
органите за предоставяне на
убежище
и правоприлагащите органи
на държавите членки по
външните граници,
включително в морската
гранична зона;
ii) мерки в рамките на
територията, свързани
с управлението на външните

Да
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Оперативни цели за ФВС — „Външни граници и визи“
Цел

Пълен текст на целта

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в извадката
на ЕСП?

граници, и необходимите
придружаващи мерки
относно сигурността на
документите, управлението
на самоличността
и оперативната
съвместимост на
придобитото техническо
оборудване;
iii) всички свързани
с движението на хора мерки,
които също така допринасят
за предотвратяването
и борбата с трансграничната
престъпност по външните
граници, включително
трафика на хора
и незаконното превеждане
през границата;

в)

Насърчаване на развиването
и изпълнението на общата
политика в областта на
визите и другите разрешения
за краткосрочно
пребиваване, както и на
различни форми на
консулското сътрудничество
с цел осигуряване на подобро консулско присъствие
и хармонизирани практики
по визови въпроси;

Да
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Оперативни цели за ФВС — „Външни граници и визи“
Цел

Пълен текст на целта

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в извадката
на ЕСП?

г)

Създаване и привеждане
в действие на
информационни системи,
тяхната комуникационна
инфраструктура
и оборудване, подпомагащи
общата визова политика,
системите за контрол
и наблюдение на външните
граници и спазване в пълна
степен на правото в областта
на защитата на личните
данни;

Да

д)

Засилване на
осведомеността относно
ситуацията на външните
граници и способностите за
реагиране на държавите
членки;

Да

е)

Осигуряване на ефикасното
и еднакво прилагане на
достиженията на правото на
Съюза относно границите
и визите, включително
ефективното функциониране
на механизма за оценка
и наблюдение на Шенген;

Да
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Оперативни цели за ФВС — „Външни граници и визи“
Цел

ж)

Пълен текст на целта
Засилване на дейностите на
държавите членки,
допринасящи за увеличаване
на сътрудничеството между
държавите членки, които
провеждат дейности в трети
държави, във връзка
с потоците от граждани на
тези държави към
територията на държавите
членки, включително
предотвратяване и справяне
с незаконната имиграция,
както и на сътрудничеството
с трети държави в това
отношение при пълна
съгласуваност с целите
и принципите на външната
дейност и на хуманитарната
политика на Съюза.

Източник: Регламент (ЕС) № 515/2014.

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в извадката
на ЕСП?

Да
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Глава 6
Глобална Европа
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Cъдържание
Tочки

Въведение

6.1.—6.10.

Кратко описание на функция „Глобална Европа“

6.1.—6.2.

Обхват и подход

6.3.—6.6.

Предназначение и начин на функциониране на ИПП II

6.7.—6.10.

Оценка на изпълнението на ИПП II въз основа на
публикуваната информация относно
изпълнението

6.11.—6.49.

Общи бележки

6.11.—6.30.

По-голямата част от показателите или не се изпълняват „по план“,
или няма ясни данни за напредъка им

6.12.—6.16.

Секторният подход е бил стратегически избор за подобряване на
изпълнението на ИПП II, но не се е прилагал последователно

6.17.—6.20.

Непрякото управление от държавите бенефициенти понякога се е
отразявало неблагоприятно върху оперативната ефективност

6.21.—6.23.

ИПП ІІ е показал гъвкавост с цел смекчаването на последиците от
кризи

6.24.—6.25.

Информацията за изпълнението на ИПП ІІ не е пълна

6.26.—6.30.

Политически реформи

6.31.—6.39.

Извършването на политически реформи като цяло върви бавно

6.32.—6.36.

Подкрепата от ЕС е по-ефективна за насърчаването на
фундаменталните реформи, отколкото за осигуряването на тяхното
изпълнение
6.37.—6.39.

Икономическо, социално и териториално развитие

6.40.—6.43.

ИПП II е допринесъл за секторите на хранително-вкусовата
промишленост и развитието на селските райони, но в по-малка
степен от очакваното

6.41.—6.43.
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Привеждане в съответствие с достиженията на правото
на ЕС и управление на средствата от ЕС

6.44.—6.49.

Бенефициентите по ИПП II са постигнали известен напредък по
отношение на привеждането на законодателството в съответствие
с достиженията на правото на ЕС, но съществува само ограничена
информация относно готовността им да управляват средствата от
ЕС

6.45.—6.49.

Заключения

6.50.—6.55.

Приложения
Annex 6.1 — Цели на ИПП ІІ
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Въведение
Кратко описание на функция „Глобална Европа“

6.1. Функция 4 („Глобална Европа“) от многогодишната финансова рамка

(МФР) за периода 2014—2020 г. включва разходите за всички външни дейности,
финансирани от общия бюджет на ЕС. Тези политики имат за цел да:
—

насърчават ценностите на ЕС в чужбина, като например демокрацията,
принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека
и основните свободи;

—

решават основни предизвикателства в световен план, като например
изменението на климата и намаляването на биологичното разнообразие;

—

увеличават въздействието от сътрудничеството на ЕС за развитие с цел
помощ за изкореняване на бедността, подкрепа за устойчивото развитие
и насърчаване на просперитета;

—

насърчават стабилността и сигурността в страните кандидатки и в съседните
държави;

—

засилват европейската солидарност след природни или предизвикани от
човека бедствия;

—

съдействат за предотвратяване на кризи и разрешаване на конфликти,
опазване на мира, укрепване на международната сигурност и насърчаване
на международното сътрудничество;

—

насърчават интересите на ЕС и общите интереси с неговите партньори
в чужбина.

6.2. Общите планирани разходи по тази функция от МФР за периода 2014—

2020 г. са 66,3 млрд. евро, от които до края на 2020 г. са платени 44,2 млрд. евро
(вж. фигура 6.1).
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Фигура 6.1 — Глобална Европа: Плащания за поетите задължения за
периода 2014—2020 г.
(i) като дял от всички функции на МФР

(ii) разбивка по програми
(млрд. евро)
Инструмент за сътрудничество
за развитие (ИСР)
10,9 (24,7 %)




Хуманитарна помощ
10,3 (23,3 %)

766,9

Европейски инструмент за
съседство (ЕИС)
9,8 (22,2 %)

млрд. евро



Глобална Европа
44,2
5,8 %

Инструмент за
предприсъединителна помощ
(ИПП II)
5,6 (12,6 %)
Други програми
7,6 (17,2 %)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия.

Обхват и подход

6.3. От 15-те програми в рамките на „Глобална Европа” ЕСП избра една —

Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПП II), който представлява
12,6 % (5,6 млрд. евро) от общия размер на плащанията, извършени до края на
2020 г. по тази функция на МФР. Целта ни беше да установим каква е наличната
информация за резултатите от изпълнението и въз основа на тази
информация да оценим доколко успешно се изпълняват разходните програми на
ЕС. Това е в следствие и на разгледаните в доклада на ЕСП относно изпълнението
за 2019 г. два инструмента — Инструментът за сътрудничество за развитие
и Европейският инструмент за съседство, които съставляваха 44,8 % от общия
размер на плащанията към края на 2019 г.
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6.4. При изготвянето на тази глава одиторите използваха информация от

Европейската комисия, включително от Годишния доклад за управлението
и изпълнението (ГДУИ) за 2020 г., програмните декларации, придружаващи
проектобюджета за 2022 г., годишния отчет за дейността (ГОД) на генерална
дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR), както
и ключови оценки и други доклади, показани на фигура 6.2. Нашият преглед
обхвана също така годишния доклад за изпълнението на инструментите на ЕС за
финансиране на външните дейности. В него се отчита изпълнението на
глобалните поети задължения на ЕС, наред с другото, въз основа на
показателите за рамката на ЕС за резултатите в областта на международното
сътрудничество и развитието. Ние проверихме тази информация по отношение на
достоверността както и спрямо нашите констатации, но не извършихме одит на
нейната надеждност. За целите на настоящата глава и настоящия доклад
терминът „резултати“ съответства на „ефект“ („outcome“) в речника на термините
за официалната помощ за развитие 1.

6.5. Използвали сме също данни от наскоро публикувани от ЕСП одитни

доклади и прегледи. В допълнението към доклада е описана по-подробно
методологията, използвана за изготвянето на настоящата глава.

1

ОИСР, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
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Фигура 6.2 — График на основните оценки и други обхванати
доклади и периоди
МФР
2014—2020 г.

МФР
2007—2013 г.
2008 г.

2010 г.

2012 г.

Обхванат период

2014 г.

2016 г.

2018 г.

МФР
2021—2027 г.
2020 г.

2022 г.

2024 г.

2026 г.

Публикация

Междинна оценка на ИПП ІІ
SWD за междинния преглед на ИПП ІІ
SWD за преглед на разходите
Мониторинг на ИПП ІІ
Икономическо управление
Конкурентоспособност на МСП
SWD за конкурентоспособността на
МСП + икономическото управление
Туининг
Принципи на правовата държава
(съседство и разширяване)
Секторен подход
Гражданско общество
Равенство на половете
Органи на местното управление
Сътрудничество на ЕС със Сърбия
SWD за оценката на въздействието на ИПП ІІ

Източник: ЕСП.

6.6. Всяка разходна програма на ЕС съдържа редица цели, които са

класифицирани като общи или специфични и са определени в законодателството
за нейното създаване 2. ИИП II има 5 цели (една обща и четири специфични), от
които четири са обхванати в настоящата глава (вж. приложение 6.1).

2

Регламент (ЕС) № 231/2014 за създаване на Инструмент за предприсъединителна
помощ (ИПП II).
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Предназначение и начин на функциониране на ИПП II

6.7. Процесът на присъединяване се основава на изпълнението на трите

набора от критерии от Копенхаген (политически критерии, икономически
критерии и административен и институционален капацитет за ефективно
прилагане на законодателството на ЕС (наричано в своята цялост „достижения на
правото на ЕС“ или acquis) 3. Някои елементи от тези критерии, а именно
принципите на правовата държава, основните права, укрепването на
демократичните институции, реформата на публичната администрация
и икономическото управление, се ползват с приоритет — подход, наречен
„основните принципи на първо място“. ИПП II е основният източник на
финансиране от ЕС за пет страни кандидатки (Албания, Черна гора, Северна
Македония, Сърбия и Турция) и две потенциални кандидатки (Босна
и Херцеговина и Косово* 4), наричани заедно по-долу „бенефициенти по ИПП II“.
Управляван от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR)
и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI), ИПП II подпомага
изпълнението на политиката на ЕС за разширяване. На фигура 6.3 е представен
нашият концептуален преглед на ИПП II и неговия контекст, като са показани
нуждите, на които се очаква инструментът да отговори, целите, които следва да
постигне, и крайните продукти и крайните ефекти, които се очаква да
реализира.

3

Presidency conclusions, Европейски съвет, Копенхаген, 21—22 юни 1993 г.

4

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено
с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на
Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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Фигура 6.3 — Общ преглед на Инструмента за предприсъединителна
помощ ІІ (ИПП ІІ)
Нужди
• Мир, стабилност и
демокрация в Европа
• Подготовка на държавите,
обхванати от процеса на
разширяване, за членство в ЕС

Цели
• ОЦ 1: Подкрепа за реформите,
необходими за привеждане на
законодателството в
съответствие с правилата и
ценностите на ЕС, с оглед на
членството в ЕС

•
•
•

Контекст и външни фактори
Контекст на ЕС
Стратегия за разширяване
Други разходни програми на
ЕС — IcSP, EIDHR
Приложими инструменти на
политиката, които не са
свързани с бюджетни разходи:
политически диалог

Външни фактори
• Политическа нестабилност
• Равнище на политическа
воля, институционално
нежелание за реформи
• Приоритети и действия на
другите участници
• Пандемията от COVID-19 и
други кризи (мигрантска
вълна, наводнения и др.)

• СЦ 1: Политически реформи

•

Очаквани ефекти
Въздействие
Държави, обхванати от
процеса на разширяване,
спазващи ценностите на ЕС и
възприели правилата,
стандартите, политиките и
практиките на ЕС

•

Държави, обхванати от
процеса на разширяване,
подготвени по политическите
и икономическите критерии за
присъединяване

•

Държави, обхванати от
процеса на разширяване,
подготвени да прилагат
достиженията на правото на
ЕС

Резултати
• Извършване на политически
реформи

•

Икономическо, социално и
териториално развитие

•

Прилагане и налагане на
спазването на
достиженията на правото
на ЕС

•

Засилена регионална
интеграция и сътрудничество

• СЦ 2: Икономическо, социално
и териториално развитие
• СЦ 3: Привеждане на
законодателството в
съответствие с достиженията
на правото на ЕС и управление
на средствата от ЕС
• СЦ 4: Регионална интеграция

ПроцесиРе
(вж. също приложение 6.1)

Вложени ресурси
• 2014—2020 г.: 12,9 млрд.
евро
• За периода 2014—2020 г.:
Поети задължения за 99 % от
средствата и изплатени 44 %
• Служители на Комисията,
Европейската служба за
външна дейност (ЕСВД) и
делегациите на ЕС (ДЕС)

жим на управление
Предимно пряко и непряко
Участници
Делегациите на ЕС, няколко
генерални дирекции на
Комисията, ЕСВД, Фронтекс,
Европейският парламент, органи
на държавите членки, органи на
държавите, обхванати от процеса
на разширяване, и представители
на гражданското общество
Дейности
• Подготовка за многогодишно
планиране— стратегически
документи, програми по
държави
• Действия за изпълнение с
използване на различни начини
на изпълнение
• Наблюдение и докладване на
постигнатото

Очаквани крайни продукти

• Изпълнени проекти в областта
на политическите реформи
• Изпълнени проекти в областта
на икономическото,
социалното и териториалното
развитие
• Приети/изменени закони в
съответствие с достиженията
на правото на ЕС
• Действащи програми за
трансгранично сътрудничество
• Изразходвано финансиране
(%)

Източник: ЕСП въз основа на Регламент (ЕС) № 231/2014 за Инструмента за предприсъединителна
помощ ІІ, програмните декларации на Комисията, ГДУИ и оценката на ИИП ІІ (SWD(2017) 463 final).
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6.8. Първоначално създаден за програмния период 2007—2013 г., ИПП

подпомага бенефициентите (вж. картата на фигура 6.4) по пътя към членството
им в ЕС. Той заменя редица програми и финансови инструменти, които са
съществували за тази цел преди 2007 г. ИПП II обхваща периода 2014—2020 г.

Фигура 6.4 — Бенефициенти по ИПП ІІ
Страни кандидатки в
преговори за членство

Страни кандидатки
извън текущи
преговори за
присъединяване

Босна и
Херцеговина
Кандидатства за
членство през
февруари 2016 г.

Страни потенциални
кандидатки

Сърбия

Косово

Страна кандидатка
от 2012 г.

Споразумение за
стабилизиране и
асоцииране (ССА) с
Косово, в сила от
април 2016 г.

Черна гора
Страна кандидатка
от 2010 г.

Албания
Страна кандидатка
от 2014 г.

Северна Македония
Страна кандидатка
от 2005 г.

Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията.

Турция
Страна кандидатка
от 1999 г.
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6.9. ИПП II подпомага бенефициентите в приемането и осъществяването на

необходимите реформи за привеждане в съответствие със стандартите
и политиките на ЕС, както и с достиженията на правото на ЕС. Той ги подготвя за
преговорите за присъединяване към ЕС, които са разделени на 35 преговорни
глави, обхващащи различни области на достиженията на правото на ЕС.
В съответствие с ревизираната методология за разширяване, одобрена от Съвета
през март 2020 г., преговорните глави вече ще бъдат групирани в шест тематични
„клъстера“ 5.

6.10. До края на 2020 г. за 97 % от средствата по ИПП II за периода 2014—

2020 г. са сключени договори, основно с пряко или непряко управление.
Споделеното управление, при което задачите по изпълнението се делегират на
държавите — членки на ЕС, се използва само за програми за трансгранично
сътрудничество с държави от ЕС (до 4 % от бюджета на ИПП II).

5

COM(2020) 57 final.
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Оценка на изпълнението на ИПП II
въз основа на публикуваната
информация относно изпълнението
Общи бележки

6.11. На фигура 6.5 е показан общ преглед на ЕСП на всички показатели на

ИПП II, включени в програмната декларация. Конкретните прегледи на
показателите са представени на фигура 6.6, фигура 6.7 и фигура 6.8. В доклада
относно изпълнението за 2019 г.6 ЕСП разглежда някои общи ограничения по
отношение на тълкуването на тези показатели. По-специално оценката на ЕСП
дали даден показател се изпълнява „по план“ се отнася до вероятността този
показател да постигне целевата си стойност. Тази конкретна оценка не взема под
внимание дали и доколко даден показател е свързан с действията и целите на
ИПП ІІ, нито дали определената за този показател целева стойност е достатъчно
амбициозна. Следователно, тя е само първа стъпка в извършването на анализ на
изпълнението на ИПП ІІ. Европейската сметна палата не одитира надеждността на
изходните данни (тя обаче е разгледана в доклада за изпълнението за 2019 г.7).

6

Доклад на ЕСП относно резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г.,
точка 1.24.

7

Доклад на ЕСП относно резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г.,
точки 1.13—1.23.
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Фигура 6.5 – Преглед на всички показатели за ИПП ІІ от програмната
декларация
Резултат

Краен продукт

Цел (*) Общо
СЦ1
3
СЦ2
11
СЦ3
3
СЦ4
2
Общо 19

Всичко

4
2
2
8

Всичко

1
1
2

2
2

Въздействие
Всичко

3
1

3
7
1

3

3
4

4

11

3

7

1
1

(*) За пълния списък на целите вж. приложение 6.1
ЛЕГЕНДА:
Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат
предвид всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно: липсващи, остарели или недостатъчни данни за
формулиране на заключение.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.

По-голямата част от показателите или не се изпълняват „по план“,
или няма ясни данни за напредъка им

6.12. Въпреки че е налице обща цел за ИПП II (вж. приложение 6.1),

програмната декларация не представя съответните показатели. От 19-те
показатели за ИПП II в програмната декларация, свързани със специфичните цели
на програмата, по-голямата част (11) се отнасят до специфична цел 2, която
покрива 40 % от поетите задължения от бюджета на ИПП II. Като цяло 58 % (11) от
показателите за ИПП II са показатели за въздействие, а 42 % (8) — показатели за
крайни продукти.

6.13. Въз основа на информацията, докладвана в програмната декларация,

ЕСП счита, че една четвърт (5) от показателите се изпълняват „по план“,
а половината (9) — не. За останалата четвърт (5) програмната декларация не
съдържа достатъчно информация за ясна оценка на техния напредък 8. Това е така
или защото не са докладвани данни за междинните цели (3), или защото по
принцип няма междинни цели (2).

8

Това се отнася до показатели 5 (по отношение на Западните Балкани) и 6 по
специфична цел 2, както и показатели 1 и 2 (последните във връзка със Западните
Балкани) по специфична цел 3.
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6.14. Показателите (17) за трите избрани специфични цели (специфични цели

1—3), които са свързани с две трети от бюджета на ИПП II, са показатели за
въздействие (11) и за крайни продукти (6). В програмната декларация се посочва
източник за всеки показател: за някои има ясно позоваване на доклади или
уебсайтове, където е публикувана информацията (7), но в повечето случаи се
посочват само институциите, предоставящи данните (10). Поради това невинаги е
ясно как са изчислени представените данни 9. Например не е ясно как се
изчислява средният износ/внос за Западните Балкани.

6.15. Тази година за първи път Комисията въведе своя собствена оценка на

напредъка в програмната декларация. ЕСП счита, че това е подобрение
в сравнение с предишните програмни декларации. Анализът на Комисията обаче
понякога се различава от този на ЕСП. Например Комисията счита, че и трите
показателя по специфична цел 1 показват умерен напредък, докато
количествената информация, докладвана и за трите показателя, не показва
напредък (вж. също точки 6.33—6.35).

6.16. Шест от 19-те показатели в програмната декларация са представени

в Годишния доклад за управлението и изпълнението като ключови показатели за
изпълнение. ЕСП обаче не счита, че извадката от този ГДУИ е представителна за
изпълнението на ИПП II. Четири от показателите са показатели за въздействие
и дават представа за контекста на ИПП II, а не за неговото изпълнение. Другите
два са показатели за крайни продукти, но се отнасят до програми за
трансгранично сътрудничество, които не са представителни за разходите по
ИПП II (вж. точка 6.10). Освен това всички избрани показатели показват напредък,
а двата показателя, които са постигнали своите целеви стойности, са показатели
за въздействие. В допълнение, нито един от ключовите показатели за изпълнение
не се отнася към специфична цел 1, свързана с политическите реформи, въпреки
че това е важен елемент от политиката на разширяване (вж. точка 6.7).

9

Това се отнася до показатели 2, 3 и 4 (по отношение на Западните Балкани) по
специфична цел 2, както и до показател 2 (по отношение на Западните Балкани
и Турция) по специфична цел 3.
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Секторният подход е бил стратегически избор за подобряване на
изпълнението на ИПП II, но не се е прилагал последователно

6.17.

ИПП е единственият инструмент, насочен към подготовката за членство
в ЕС, която е дългосрочен процес. „Секторен подход“ означава да се определи
съгласуван набор от действия за извършване на реформи в дадена област или
„сектор“, като например принципите на правовата държава, съдебната власт или
публичната администрация, и тя да се приведе в съответствие със стандартите на
ЕС. Той включва анализ на условията в този конкретен сектор, необходимите
действия и определянето на последователността им, както и на участниците
и инструментите, необходими за тяхното изпълнение. По отношение на ИПП II
Комисията е направила стратегически избор да прилага този подход, за да
осигури по-дългосрочен, съгласуван и устойчив подход, да даде възможност за
по-голяма ангажираност, да улесни сътрудничеството между донорите, да
премахне дублирането на усилия и да постигне по-голяма ефикасност
и ефективност 10.

6.18. През първите години от прилагането си секторният подход се сблъска

с редица пречки при някои бенефициенти по ИПП II, като основните от тях са:
o

липса на национални секторни стратегии и рамки за оценка на
изпълнението, с които да се наблюдава изпълнението 11;

o

слаба политическа ангажираност, бюрократична съпротива и нисък
административен капацитет 12.

10

Преработен ориентировъчен стратегически документ за Турция (2014—2020 г.), стр. 5.

11

External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 — mid
2017), стр. iii—iv и 38—39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina
(2014—2020), стр. 10, и Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014—2020),
стр. 12.

12

Evaluation of Sector Approach under IPA II, стр. 44.
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6.19. Освен това по отношение на програмирането на ИПП II секторният

подход е довел до засилен диалог между ЕС и бенефициентите по ИПП II и до
вътрешна съгласуваност 13 в рамките на ИПП II в секторите, които 14:

o

са включени в подхода на поставяне на акцент върху основните принципи
(напр. съдебната система), като по този начин се осигурява непрекъснат
поток на подпомагане

o

са се възползвали от секторна бюджетна подкрепа или многогодишни
програми15, съчетани по подходящ начин със специфични
механизми/инструменти за развитие на капацитета 16.

6.20. Прилагането на секторния подход, по-специално чрез бюджетна

подкрепа, e подобрило стратегическата насоченост на ИПП II и е засилило
акцента върху реформите. Според междинната оценка обаче прилагането на
секторния подход е останало неравномерно за различните сектори
и бенефициенти по ИПП II 17.

Непрякото управление от държавите бенефициенти понякога се е
отразявало неблагоприятно върху оперативната ефективност

6.21. Както е посочено в точка 6.10, бюджетът на ИПП II се управлява основно

при пряко и непряко управление. При прякото управление Комисията изпълнява
бюджета директно, докато съответните органи на бенефициентите по ИПП II не
бъдат акредитирани да правят това. При непрякото управление Комисията
възлага задачи по изпълнението на бюджета на:
o

държави бенефициенти по ИПП II или определени от тях организации
(известно още като непряко управление с държавата бенефициент (IMBC);
или

o

агенции на ЕС или на държавите членки; или

13

Пак там, стр. 45.

14

Пак там, стр. viii.

15

Пак там, стр. viii.

16

Пак там, стр. 30; SWD(2017) 463 final, стр. 11.

17

SWD(2017) 463 final, стр. 3.
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o

международни организации.

6.22. Непрякото управление от държавите бенефициенти (IMBC) се използва

главно за подготовка на техните органи да управляват структурните
фондове/средствата на политиката на сближаване в бъдеще. В междинната
оценка на ИПП II, в която се оценяват първите години от неговото функциониране,
се заключава, че, въпреки че IMBC е подобрило ангажираността на
бенефициентите към програмата, то е било по-малко ефикасно от прякото
управление 18. Поради сериозни проблеми с ефикасността, свързани със
системните слабости и ниския административен капацитет, Комисията отново
въведе пряко управление в някои сектори. В Турция, където финансирането по
ИПП I и II предимно е в рамките на IMBC, хроничните забавяния са довели до
изоставане в изразходването на над 600 млн. евро. В Албания процедурите за
възлагане на обществени поръчки по ИПП II в рамките на IMBC са били
прекратени, което е довело до забавяне на тръжните процедури19. Такива
слабости се отразяват на целесъобразността и ефективността на проектите 20.

6.23. Сърбия и Черна гора също са изпълнили условията за IMBC, докато

Косово и Босна и Херцеговина не са ги изпълнили 21. Бенефициентите по ИПП II
обаче невинаги се интересуват от IMBC. Например в областта на правовата
държава властите в Сърбия са предпочели прякото управление, главно поради
несъответствието между строгите изисквания на ЕС за IMBC и ниския
административен капацитет на отговорните агенции 22, допълнително утежнен от
голямото текучество на персонал 23.

18

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), стр. iii, 36 and 39.

19

SWD(2018) 151 final, стр. 83.

20

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), стр. ii, iii, iv и 36.

21

Пак там, стр. 13.

22

IPA II monitoring, reporting and performance framework, стр. 14; Thematic evaluation of
EU support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential
candidates of enlargement (2010-2017), стр. 29—30.

23

Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the
period 2012-2018, стр. 61—62.
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ИПП ІІ е показал гъвкавост с цел смекчаването на последиците от
кризи

6.24. ИПП II спомага за смекчаването на последиците от кризи с потенциално

въздействие върху неговите общи и специфични цели, а именно върху
икономическото и социалното развитие на бенефициентите по ИПП II. Например
след наводненията в Западните Балкани през 2014 г. ГД „Политика за съседство
и преговори за разширяване“ е преразпределила средства по ИПП II (127 млн.
евро) за специална мярка за възстановяване от наводнения и управление на
риска от наводнения 24.

6.25. В отговор на пандемията от COVID-19 бяха препрограмирани почти

900 млн. евро от средствата по ИПП II в подкрепа на Западните Балкани 25. Това е
част от средствата (от общо 3,3 млрд. евро), които регионът е получил чрез други
инструменти на ЕС, като например макрофинансова помощ, както и чрез заеми
при преференциални условия от Европейската инвестиционна банка.

Информацията за изпълнението на ИПП ІІ не е пълна

6.26. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ публикува

подробни годишни доклади относно състоянието и напредъка на всяка страна
кандидатка или потенциална кандидатка по различните преговорни глави
и изпълнението на политическите и икономическите критерии (вж. точка 6.7).
Въпреки че тези доклади, възложени от Съвета на Европейския съюз (Съвета),
изпълняват целта си за предоставяне на информация относно процеса на
разширяване, те ще бъдат по-информативни, ако посочват до каква степен
напредъкът (или липсата на такъв) се дължи на ИПП II, както и ролята на други
участници или фактори.

6.27. Наблюдават се слабости в мониторинга на отделни проекти, както се

отбелязва в няколко външни оценки и одити на ЕСП. В някои случаи
мониторингът е съсредоточен по-скоро върху вложените ресурси, дейностите
и процесите, отколкото върху резултатите и въздействията 26. Някои от
24

C(2014) 9797 final.

25

Годишен отчет за дейността за 2020 г. на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“, стр. 17.

26

Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions
(2010-2018), стр. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), стр. 14; Thematic evaluation of EU support
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анализираните в докладите на ЕСП показатели нямат базови стойности или са
неясно определени 27.

6.28. Комисията възлага на външни изпълнители оценяването на програмите,

които предоставят външна оценка на тяхната ефективност, ефикасност,
целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. Основен документ от
тези оценки е Работният документ на службите на Комисията (SWD), който
представя резултатите. За седем от единадесетте оценки, на които ЕСП извърши
преглед, обаче липсва SWD, което означава, че мнението на ГД „Политика за
съседство и преговори за разширяване“ относно заключенията на външните
оценители не е било публикувано. Освен това ЕСП отбеляза, че заключенията от
оценката в областта на икономическото управление и конкурентоспособността на
малките и средни предприятия са приети със съответния Работен документ на
службите на Комисията, без да се вземат предвид значителните слабости
в процеса на оценка. ЕСП докладва за подобни слабости и в други области от
интерес в своя доклад относно изпълнението за 2019 г.

6.29. В програмната декларация относно ИПП II са представени показатели за

въздействие и за крайни продукти, без показатели за резултати, които да
свързват двата вида показатели. Показателите за резултати са от ключово
значение, за да се разбере как програмата е допринесла за напредъка към
постигането на нейните цели. Други доклади на Комисията, като ГОД и годишният
доклад относно прилагането на инструментите на ЕС за финансиране на външната
дейност, съдържат допълнителни показатели, включително показатели за
резултати, които биха могли да предоставят по-пълна картина. Въпреки че тези
показатели посочват стойности за ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ като цяло или общо за всички инструменти за външна дейност,
информацията за някои от тези показатели може да бъде разбита по
инструменти. Това означава, че Комисията би могла да ги използва, за да оценява
и докладва по-конкретно за изпълнението на ИПП II. Като част от програмирането
за ИПП III (наследник за периода 2021—2027 г.) ГД „Политика за съседство
и преговори за разширяване“ работи върху матрица за групиране на всички
налични програмни показатели.

for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of
enlargement (2010-2017), стр. ix и 32.
27

Специален доклад № 7/2018 на ЕСП, точки VIII и 39; Специален доклад № 27/2018 на
ЕСП, точки IX и 54.
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6.30. Има неизбежно забавяне във времето от разходването на средствата за

дадена многогодишна програма до появата на крайния ефект от нея. Към 31
декември 2020 г. 56 % от общо отпуснатите за ИПП ІІ средства от МФР за периода
2014—2020 г. все още не са били изплатени, което означава, че много от
резултатите вероятно ще се материализират едва след 2020 г. Както при всички
инструменти за външна дейност, Комисията следва да изготви окончателен
доклад за оценка за периода 2014—2020 г. като част от междинния преглед за
следващия финансов период, което ще се осъществи до 31 декември 2024 г.
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Политически реформи

6.31. На фигура 6.6 е представен общ преглед на показателите от

програмната декларация, свързани със специфична цел 1 „Политически
реформи“.

Фигура 6.6 — Общ преглед на показателите, свързани с цел
„Политически реформи“
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
Краен продукт Резултат Въздействие
план?
Да

0

Не
Не е ясно

1

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

ОБЩО

ОБЩО

1

1

0

3

3

Информация за отделни показатели
Напредък към целевата стойност

Показател
Подготвеност на държавите
кандидатки по политическите
критерии за присъединяване

Въздействие

Претеглен резултат въз основа
на осем външни източника:
Западни Балкани

Въздействие

Претеглен резултат въз основа
на осем външни източника:
Турция

Въздействие

Цел: Повечето държави да
са подготвени в средна
степен
0 % (2019)
Междинна цел
14 % (2017)
2010

2020
0 % (2019)

2010

2020

Междинна цел
38 % (2017)

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва цел или тя е неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат предвид
всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно — липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно обяснение на този преглед и на нашата методология вж. Допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Извършването на политически реформи като цяло върви бавно

6.32. Политическите критерии са един от трите набора критерии от

Копенхаген (вж. точка 6.7). Те са съсредоточени върху принципите на правовата
държава, основните права и укрепването на демократичните институции
и публичната администрация.

6.33. Въпреки напредъка на някои бенефициенти по отношение на

изпълнението на политическите критерии28, всички показатели от програмната
декларация 29, свързани с готовността на бенефициентите по ИПП ІІ за членство
в ЕС по отношение на политическите реформи, са се понижили спрямо своите
базови стойности и нито един от тях не е на път да постигне целевата си стойност.
Тъй като обаче всички показатели за политически реформи са показатели за
въздействие, техният напредък зависи не само от подкрепата по ИПП II, но и от
други контекстуални фактори, като политическата воля на съответния
бенефициент по ИПП II, както Комисията признава в своето съобщение относно
политиката на разширяване на ЕС от 2020 г. 30

6.34. Първият показател за специфична цел 1 се отнася до броя на случаите,

при които бенефициентите по ИПП II са на ранен етап на подготовка, предвид
изпълнението на критериите за присъединяване по отношение на политиката.
Междинната цел за 2018 г. е този брой да се намали. Този брой обаче се е
увеличил главно поради забавянето в Турция на развитието на съдебната
система, реформата на публичната администрация и свободата на словото. Тази
регресия означава, че въпреки че някои бенефициенти по ИПП II са отбелязали
напредък, целта повечето от тях до 2020 г. да бъдат подготвени в средна степен
не е постигната.

6.35. Другите два показателя се основават на осем външни източника,

измерващи най-вече възприятията за корупция, свобода на печата, ефективност
на управлението, принципи на правовата държава, качество и гласа на
регулаторните органи и отчетност. Те показват общо забавяне до 2019 г.
и въпреки подобрението през 2020 г. те остават под базовите стойности, най-вече
за Турция, и очевидно не са на път да постигнат своите целеви стойности.

28

Годишни доклади за 2020 г.

29

COM(2021) 300, стр. 1164—1165.

30

COM(2020) 660 final.
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6.36. Освен това един от показателите, първоначално определени за

специфична цел 1, която наблюдава участието на гражданското общество
в процесите на реформи, вече не се използва, въпреки факта, че
в мониторинговата оценка на ИПП II се посочва, че този показател може да
предостави много полезна информация относно участието на организациите на
гражданското общество в ИПП II.

Подкрепата от ЕС е по-ефективна за насърчаването на
фундаменталните реформи, отколкото за осигуряването на тяхното
изпълнение

6.37. Помощта по ИПП II е помогнала на бенефициентите да интегрират

въпросите, свързани с правата на човека и демокрацията, в своите национални
рамки на политиката. ЕС е спомогнал за правните и конституционните реформи
чрез финансова подкрепа, техническа помощ и политически диалог 31.

6.38. Подкрепата от ЕС и политическият диалог са насърчили много

бенефициенти по ИПП II да се придържат към международните конвенции за
правата на човека 32. Турция беше домакин на Истанбулската конвенция през
2011 г., която доведе до договор за насърчаване на създаването на
общоевропейска правна рамка за защита на жените от всички форми на насилие
и за предотвратяване, наказателно преследване и премахване на това насилие.
Към този момент всички бенефициенти по ИПП ІІ, с изключение на един, са
подписали този договор. Косово, поради специфичния си статут, все още не е
подписало официално конвенцията, но се е ангажирало да прилага нейните
разпоредби чрез изменения на конституцията. Следва да се отбележи, че
впоследствие Турция се оттегли официално от Истанбулската конвенция през юли
2021 г.

6.39. Според тематичната оценка на принципите на правовата държава обаче,

правните реформи, като например конституционните реформи, изискват
значително вторично законодателство и разпоредби, за да могат да бъдат
прилагани 33. В оценката се посочва, че макар ЕС да е допринесъл с техническа

31

Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates of enlargement (2010-2017), стр. 40.

32

Пак там, стр. 59.

33

Пак там, стр. 38.
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помощ за изготвянето на закони за институционална реформа на съдебната власт
или за изграждане на капацитет на институциите, включително парламентите,
резултатите често се проявяват бавно. В оценката се заключава, че като цяло
подкрепата на ЕС е по-ефективна при насърчаването на фундаменталните
реформи, отколкото при проследяването на самото изпълнение. Освен това,
въпреки че подкрепата за законодателната реформа е значителна,
заинтересованите страни в ЕС отбелязват, че на парламентарните институции е
предоставена относително малка паралелна помощ за подкрепа на приемането
на реформи34.

Икономическо, социално и териториално развитие

6.40. На фигура 6.7 е представен общ преглед на показателите от

програмната декларация, свързани със специфична цел 2 „Икономическо,
социално и териториално развитие“.

34

Пак там, стр. 38.
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Фигура 6.7 — Общ преглед на показателите, свързани с цел
„Икономическо, социално и териториално развитие“
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

1

Не
Не е ясно

1

0

3

4

0

0

4

4

3

0

0

3

4

ОБЩО

ОБЩО

1

1
7

0

11

Информация за избрани показатели
Показател

Напредък към целевата стойност

Подготовка на държавите кандидатки по
икономическите критерии

Въздействие

Цел: Повечето държави
да бъдат добре
подготвени
52 % (2020)

Икономически субекти с проекти за
модернизация в сектора на хранителновкусовата промишленост: Западни
Балкани

Краен продукт

Икономически субекти с проекти за
модернизация в сектора на хранителновкусовата промишленост: Турция

Краен продукт

Инвестиция на физически капитал за
развитие на хранително-вкусовата
промишленост и селските райони от
бенефициенти по ИПП ІІ: Западни Балкани

Краен продукт

Инвестиция на физически капитал за
развитие на хранително-вкусовата
промишленост и селските райони от
бенефициенти по ИПП ІІ: Турция

Краен продукт

Междинна цел
10 % (2017)
2013
2023
100 % (2020)
Междинна цел
10 % (2017)
2013
2023
34 % (2020)
Междинна цел
7 % (2017)
2013
2023
66 % (2020)
Междинна цел
13 % (2017)
2013
2023

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва цел или тя е неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат предвид
всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Да

Не

Не е ясно — липсващи, остарели или
недостатъчни данни за формулиране на

Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

За подробно обяснение на този преглед и на нашата методология вж. Допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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ИПП II е допринесъл за секторите на хранително-вкусовата
промишленост и развитието на селските райони, но в по-малка
степен от очакваното

6.41. От 11-те показателя, свързани с цел „Икономическо, социално

и териториално развитие“, всички, с изключение на един, са показали напредък
в сравнение със съответните базови стойности. Въпреки това по-малко от
половината (4) са на път да постигнат своите целеви стойности. Тези показатели
предоставят основно информация за икономическия контекст, в който
функционира ИПП II, и за начина, по който той допринася в секторите на
хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Няма
показатели, които да измерват конкретно приноса на ИПП II за социалното
и териториалното развитие.

6.42. По-голямата част от 11-те показатели измерват въздействието на ИПП II
(7). Три са на път да постигнат целевите си стойности. Останалите обаче не са на
път да ги постигнат поради влошаващия се икономически контекст. Първият
показател следи готовността по отношение на икономическите критерии, които
също спадат към „основните“ области (вж. точка 6.7). Той продължава да е
стабилен, тъй като Босна и Херцеговина и Косово все още са на ранен етап на
подготовка по отношение на функционираща пазарна икономика
и конкурентоспособност.

6.43. Останалите показатели измерват крайните продукти по ИПП II (4). Те се

отнасят до хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони,
които са важни области за развитието на бенефициентите по ИПП ІІ, по-специално
в Западните Балкани. При всички тях е постигнат напредък, но досега само един
показател е постигнал целевата си стойност.

Привеждане в съответствие с достиженията на правото на
ЕС и управление на средствата от ЕС

6.44. На фигура 6.8 е представен общ преглед на показателите от

програмната декларация, свързани със специфична цел 3 „Привеждане
в съответствие с достиженията на правото на ЕС и управление на средствата от
ЕС“.
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Фигура 6.8 — Общ преглед на показателите, свързани с цел
„Привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС
и управление на средствата от ЕС“
Преглед на всички показатели
Изпълнява ли се по
план?

Краен продукт Резултат Въздействие

Да

1

Не

0

Не е ясно

1

1

1

ОБЩО

0

0

1

0

0

0

0

2

ОБЩО

1

2

1
1

0

3

Информация за отделни показатели
Показател
Подготовка на държавите кандидатки
за привеждане на законодателството в
съответствие с достиженията на
правото на ЕС

Напредък към целевата стойност
Въздействие

Икономически дружества, които
започват да прилагат стандартите на ЕС Краен продукт
в сектора на хранително-вкусовата
промишленост: Западни Балкани
Икономически дружества, които
започват да прилагат стандартите на
Краен продукт
ЕС в сектора на хранителновкусовата промишленост: Турция

Липсват базови и целеви
стойности
68 % (2020)
Липсва
междинна цел
2013

2023

100 % (2020)
2013

Липсва
междинна цел

2023

ЛЕГЕНДА:
Вид на целта
Количествено
измерима

Качествено
измерима

Липсва цел или тя е неясна

Изпълнява ли се по план показателят спрямо определената целева стойност (като се вземат предвид
всички междинни цели и напредъкът до момента)?
Не е ясно — липсващи, остарели или недостатъчни
данни за формулиране на заключение
Сходна ли е като цяло оценката на Комисията относно напредъка с тази на ЕСП?
Да

Не

Да

Не

За подробно обяснение на този преглед и на нашата методология вж. Допълнението, точки 15—23.

Източник: ЕСП въз основа на програмни декларации за проектобюджета за 2022 г.
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Бенефициентите по ИПП II са постигнали известен напредък по
отношение на привеждането на законодателството в съответствие
с достиженията на правото на ЕС, но съществува само ограничена
информация относно готовността им да управляват средствата от ЕС

6.45. Един от трите показатели по тази специфична цел е достигнал целевата
си стойност. За другите два не е възможно да се направи заключение дали са на
път да постигнат целевите си стойности поради липса на базови и/или целеви
стойности.

6.46. Първият показател — относно готовността на бенефициентите по ИПП II

да възприемат достиженията на правото на ЕС — се отнася до броя на
преговорните глави, пo които те са на ранен етап на подготовка. В програмната
декларация не е включена междинна цел, нито целева стойност за този
показател. Базовата стойност от 2015 г. е 50 преговорни глави и въпреки че този
брой е намалял почти наполовина към 2017 г., след това е достигнал 30 (към
2019 г.). Това се дължи главно на Босна и Херцеговина и Косово, които все още са
на ранен етап на подготовка съответно по 14 и 7 глави.

6.47. На фигура 6.9 е представена оценката на Комисията за степента на

подготовка на бенефициентите по ИПП II по всички преговорни глави, въпреки че
само Черна гора, Сърбия и Турция са започнали официални преговори за
присъединяване. Това равнище на подготовка зависи не само от подкрепата по
ИПП II, но и от редица външни фактори, по-специално политическата воля на
самите бенефициенти. Преговорите по дадена глава също могат да бъдат
преустановени от Съвета или едностранно блокирани от държава членка.
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Фигура 6.9 — Равнище на подготовка по отделните глави на
достиженията на правото на ЕС към 2020 г.
Черна гора
Косово
Босна и Херцеговина

Глави от достиженията на правото на ЕС:

Албания

Турция*
Сърбия
Северна
Македония

1: Свободно движение на стоки
2: Свободно движение на работниците
3: Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
4: Свободно движение на капитали
5: Обществени поръчки
6: Дружествено право
7: Защита на интелектуалната собственост
8: Политика в областта на конкуренцията
9: Финансови услуги
10: Информационно общество и медии
11: Земеделие и развитие на селските райони
12: Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика
13: Рибарство
14: Транспортна политика
15: Енергетика
16: Данъчно облагане
17: Икономическа и парична политика
18: Статистика
19: Социална политика и заетост
20: Политика за предприятията и промишлеността
21: Трансевропейски транспортни мрежи
22: Регионална политика и координиране на структурните инструменти
23: Съдебна система и основни права
24: Правосъдие, свобода и сигурност
25: Наука и изследователска дейност
26: Образование и култура
27: Околна среда
28: Защита на потребителите и здравеопазване
29: Митнически съюз
30: Външни отношения
31: Външна политика и политика на сигурност и отбрана
32: Финансов контрол
33: Финансови и бюджетни разпоредби
34: Институции
35: Други въпроси
Оценка на подготовката:
Не е оценена
Ранен етап
Ранен етап/ в известна степен
В известна степен

В известна степен/ в средна степен
В средна степен
В средна степен/ в добра степен
В напреднала степен
В много напреднала степен

* Както е посочено в заключенията на Съвета от юни
2018 г. относно разширяването и процеса на
стабилизиране и асоцииране, понастоящем не може
да се разглежда въпроса за отваряне или затваряне
на глави.

Източник: ЕСП въз основа на докладите за 2020 г. от пакет „Разширяване“ на Комисията.
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6.48. Другите два показателя се отнасят до броя на икономическите субекти,

които се ориентират към стандартите на ЕС в хранително-вкусовия сектор
съответно в Западните Балкани и в Турция. Тяхната целева година е 2023 г.
Според резултатите от 2020 г., показателят за Турция вече е достигнал своята
целева стойност. Тъй като не е определена базова година за оценка на
напредъка, не е ясно дали показателят за Западните Балкани може да постигне
съответната целева стойност.

6.49. Специфична цел 3 се отнася и до подготовката на бенефициентите по

ИПП ІІ за управление на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, европейските структурни и инвестиционни фондове и Кохезионния
фонд. В програмните декларации и в ГДУИ обаче липсват показатели, които да
отразяват готовността им да управляват тези средства.
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Заключения
6.50. През периода 2014—2020 г. са отпуснати 5,6 млрд. евро за подпомагане

на бенефициентите по ИПП ІІ в подготовката им за членство в ЕС. Показателите,
докладвани от Комисията в програмната декларация, показват умерено равнище
на изпълнението по ИПП II: ЕСП счита, че една четвърт (5) са на път да постигнат
своите целеви стойности, а половината (9) не са. За останалата четвърт (5) няма
достатъчно информация, за да се оцени ясно техният напредък. Съгласно
правното основание за ИПП II обаче повечето показатели (11) измерват
въздействието и следователно могат да бъдат повлияни от външни фактори,
които не са свързани с изпълнението на програмата. В Годишния доклад за
управлението и изпълнението е представена извадка от тези показатели, които
ЕСП не счита за напълно представителна за дейностите или резултатите от
изпълнението на ИПП II (вж. точки 6.11—6.16).

6.51. Комисията е направила стратегически избор да използва секторния

подход при изпълнението на ИПП II. Това ѝ е позволило да определи посъгласуван набор от действия за насърчаване на реформите и засилване на
диалога между ЕС и бенефициентите по ИПП II. Подходът обаче не е прилаган
последователно от всички бенефициенти по ИПП II поради липсата на
национални секторни стратегии, слаба политическа ангажираност, бюрократична
съпротива и нисък административен капацитет в някои случаи. Следователно
ползите от секторния подход все още не са напълно реализирани (вж.
точки 6.17—6.20).

6.52. Чрез значителни финансови преразпределения към специални мерки

и нови проекти ИПП II е реагирал гъвкаво и бързо, за да спомогне за
смекчаването на отрицателното въздействие при непредвидени кризи.
Използването на IMBC обаче е довело до забавяния и изоставане
в разплащанията в някои случаи, което е направило разходването на средствата
по програмата по-малко ефективно, отколкото би било при пряко управление.
Освен това някои пропуски в информацията са ограничили предоставянето на
подходяща и навременна информация относно резултатите от изпълнението на
ИПП II (вж. точки 6.21—6.30).
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6.53. Въпреки че някои бенефициенти по ИПП II са постигнали напредък,

всички показатели от програмната декларация, свързани с политическите
реформи, са се понижили спрямо своите базови стойности и нито един от тях не е
на път да постигне целевата си стойност. Основната причина за бавния напредък
е недостатъчната политическа воля в някои случаи, но има и доказателства, че
подкрепата на ЕС е била по-ефективна за насърчаването на тези реформи,
отколкото за осигуряването на тяхното изпълнение (вж. точки 6.31—6.39).

6.54. ИПП II е допринесъл за модернизиране на секторите на хранително-

вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Цялостният напредък
в икономическото, социалното и териториалното развитие на бенефициентите по
ИПП ІІ, обаче, е по-бавен от очакваното. Седем от единадесетте показатели,
измерващи напредъка в тази област, или не са на път да постигнат своите целеви
стойности, или не е ясно дали ще ги постигнат (вж. точки 6.40—6.43).

6.55. И накрая, друга цел на ИПП II е да се помогне на бенефициентите по

ИПП ІІ да приведат законодателството си в съответствие с достиженията на
правото на ЕС. Като цяло те са постигнали по-голямо съответствие. Тъй като обаче
в последната програмна декларация не е включена целева стойност за
показателя за измерване на напредъка в тази област, трудно е да се прецени
дали темпът на привеждане в съответствие е достатъчен. Същото се отнася и за
целта на ИПП II за подготовка на бенефициентите за управление на средствата на
ЕС, която не е свързана с други съответни показатели (вж. точки 6.44—6.49).

221

Приложения
Приложение 6.1 — Цели на ИПП ІІ
Обща цел
Цел

Пълно наименование

Обща цел 1

Инструментът за
предприсъединителна
помощ (ИПП II) подпомага
страните кандидатки
и потенциалните кандидатки
при приемането
и осъществяването на
политическите,
институционалните,
правните,
административните,
социалните
и икономическите реформи,
които се изискват от
бенефициентите, посочени
в приложение I, за да се
съобразят с ценностите на
Съюза и постепенно да се
приведат в съответствие
с правилата, стандартите,
политиките и практиките на
Съюза с оглед на приемането
им за членове на Съюза.
С тази подкрепа ИПП II
допринася за стабилността,
сигурността и просперитета
на бенефициентите

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в нашата
извадка?

Членство в ЕС
(ОЦ1)

Да

222

Специфични цели
Цел

Пълно наименование

Кратко
наименование
(и съкращение)

Представена ли
е в нашата
извадка?

Специфична
цел 1

Подкрепа за политически
реформи

Политически
реформи (СЦ1)

Да

Специфична
цел 2

Подкрепа за икономическо,
социално и териториално
развитие с цел постигане на
интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж

Икономическо,
социално
и териториално
развитие (СЦ2)

Да

Специфична
цел 3

Укрепване на способността
на бенефициентите,
посочени в приложение I
към Регламента за ИПП II, да
изпълняват задълженията,
произтичащи от членството
в Съюза, чрез подкрепа за
постепенно привеждане
в съответствие
с достиженията на правото
на Съюза и тяхното
приемане, изпълнение
и прилагане, включително
подготовка за управлението
на структурните фондове на
Съюза, Кохезионния фонд
и Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските райони

Привеждане
в съответствие
с достиженията
на правото на
ЕС
и управление
на средствата
от ЕС (СЦ3)

Да

Специфична
цел 4

Засилване на регионалната
интеграция
и териториалното
сътрудничество
с бенефициентите от
приложение I към
Регламента за ИПП II,
държавите членки и, когато
е целесъобразно, трети
държави от обхвата на
Регламент (ЕС) № 232/2014
на Европейския парламент
и на Съвета

Регионална
интеграция
(СЦ4)

Не

Източник: ЕСП въз основа на програмните декларации за проектобюджета за 2022 г.

223

Глава 7
Проследяване на изпълнението на препоръките
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Съдържание
Точки

Въведение

7.1.—7.5.

Констатации и оценки

7.6.—7.21.

Как Комисията е изпълнила препоръките на ЕСП?

7.7.—7.13.

Как другите одитирани обекти са изпълнили препоръките
7.14.—7.15.
на ЕСП?
Какви действия са предприели одитираните обекти
в отговор на препоръките на ЕСП тази година в сравнение
7.16.—7.17.
с предходната година?
Своевременно ли се изпълняват препоръките на ЕСП от
одитираните обекти?

7.18.—7.20.

Кой е основният фактор за предприемането на адекватни
и своевременни последващи действия?

7.21.

Заключение

7.22.

Приложения
Приложение 7.1 — Подробно описание на степента на
изпълнение на препоръките от 2017 г. по доклади —
Европейска комисия
Приложение 7.2 — Подробно описание на степента на
изпълнение на препоръките от 2017 г. по доклади —
други одитирани обекти
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Въведение
7.1. Всяка година Европейската сметна палата (ЕСП) проверява в каква степен

одитираните органи и организации са изпълнили отправените от одиторите
препоръки. Проследяването на изпълнението на препоръките на ЕСП е важна
стъпка в цикъла на одита. То предоставя на ЕСП обратна информация дали
одитираните органи и организации са осъществили препоръчаните действия,
дали поставените въпроси са били решени и дава стимул на одитираните обекти
да изпълняват препоръките на ЕСП. То е важно и за разработването
и планирането на одитната дейност на ЕСП, както и за следeнето на рисковете.

7.2. Тази година одиторите анализираха изпълнението на препоръките в 20 от

общо 23-те специални доклада, публикувани през 2017 г. Препоръките,
отправени в Специален доклад № 6/2017 на ЕСП „Действия на ЕС в отговор на
кризата с бежанците — подход на „горещите точки“, Специален доклад
№ 17/2017 на ЕСП „Намеса на Комисията във финансовата криза на Гърция“ и
Специален доклад № 23/2017 на ЕСП „Единен съвет за преструктуриране —
започнала е работата по важна задача, свързана с банковия съюз, но трябва да се
положат още много усилия“ не са включени в обхвата на нашата проверка, тъй
като са проверени или ще бъдат проверени в отделни одити.

7.3. ЕСП проследи изпълнението на общо 161 препоръки. От тях 149 са

отправени към Комисията. Останалите 12 препоръки са към Европейската служба
за външна дейност. Както и преди, отправените към държавите членки препоръки
не са обхванати в проследяването на изпълнението. През 2017 г. са отправени 20
препоръки към държавите членки.

7.4. За своето проследяване на препоръките ЕСП използва документни

проверки и събеседвания с одитираните обекти. С цел да извърши справедлив
и балансиран преглед, ЕСП изпрати своите констатации на Комисията и взе
предвид нейните отговори в окончателния си анализ. Препоръките са групирани
по одитираните обекти, към които главно са насочени, за да се избегне двойно
отчитане.

7.5. Резултатите от нашата работа отразяват ситуацията в края на април 2021 г.
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Констатации и оценки
7.6. От публикуваните от ЕСП през 2017 г. специални доклади 150 препоръки

(или 93 %) са приети изцяло или частично от одитираните структури, а 11 (или 7 %)
не са приети изобщо (вж. фигура 7.1).

Фигура 7.1 — Приемане на препоръките от специалните доклади на
ЕСП, публикувани през 2017 г., от одитираните обекти
Частично
приети

Приети
77 %
0%

25 %

16 %
50 %

Неприети

7%

75 %

100 %

Източник: ЕСП.

Как Комисията е изпълнила препоръките на ЕСП?

7.7. Общият брой на отправените към Комисията препоръки е 165.

Шестнадесет от тях са от Специален доклад № 6/2017 и Специален доклад
№ 17/2017, които са извън обхвата на настоящото проследяване.

7.8. Комисията е изпълнила изцяло 100 (или 67 %) от проследените

149 препоръки от ЕСП. Други 17 препоръки (или 12 %) е изпълнила в значителна
степен. От останалите препоръки Комисията е изпълнила 14 (или 9 %) в известна
степен, а 16 (или 11 %) не е изпълнила изобщо (вж. каре 7.2). В случаите, когато
одитираният обект не е изпълнил препоръките на ЕСП, най-често причината за
това е, че той не ги е приел (вж. точка 7.21). В два случая (1 %) не беше
необходима оценка на етапа на изпълнение, тъй като одиторите сметнаха, че
препоръката вече не е актуална.
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Фигура 7.2 — Изпълнение на отправените към Комисията препоръки
от специалните доклади, публикувани от ЕСП през 2017 г.
Изцяло изпълнени

67 %

Изпълнени в значителна степен

12 %

Изпълнени в известна степен

9%

Неизпълнени
Неактуални

11 %
1%
0%

25 %

50 %

75 %

Източник: ЕСП.

7.9. В приложение 7.1 е представен подробно етапът на изпълнение на
препоръките. В него е представено и кратко описание на подобренията
и продължаващите слабости, засягащи препоръките, които са изпълнени
в известна степен.

7.10. При шест от 18-те специални доклада, адресирани до нея, Комисията е
изпълнила всички препоръки изцяло или в значителна степен (вж. каре 7.1).
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Каре 7.1
Специални доклади, при които всички препоръки към
Комисията са изпълнени изцяло или в значителна степен
o

Специален доклад № 8/2017 на ЕСП „Системата на ЕС за контрол на
рибарството — необходимо е да се положат допълнителни усилия“

o

Специален доклад № 9/2017 на ЕСП „Подкрепа от ЕС за борбата
с трафика на хора в Южна и Югоизточна Азия“

o

Специален доклад № 10/2017 на ЕСП „Необходима е по-добра
насоченост на помощта от ЕС за младите земеделски стопани, за да се
насърчи ефективна приемственост между поколенията“

o

Специален доклад № 12/2017 на ЕСП „Прилагане на Директивата за
питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени
в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават
значителни“

o

Специален доклад № 16/2017 на ЕСП „Програми за развитие на селските
райони: необходимо е опростяване и по-голяма насоченост към
резултатите“

o

Специален доклад № 18/2017 на ЕСП „Единно европейско небе“ —
променена култура, но не и единно небе“

Бележка: Не са взети предвид двете препоръки, при които не беше необходима оценка на
етапа на изпълнение, тъй като препоръката вече не е актуална.

7.11. Комисията следи степента на изпълнение на препоръките с помощта на

база данни RAD („Препоръки, действия и освобождаване от отговорност“). Тя
включва 62 препоръки от специалните доклади на ЕСП от 2015 г. и 101 препоръки
от специалните доклади от 2016 г., които още не бяха изпълнени след нашите
проверки за проследяване на препоръките през 2018 г. и 2019 г. 1 В своята база
данни обаче Комисията не проследява активно и не поддържа регистър на
развитието по отношение на препоръките, които според нея са били изпълнени,
дори в случаите, когато ЕСП не ги оценява като изцяло изпълнени.

1

Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2018 г., точки 3.72—3.78 и Доклад на ЕСП относно
изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 година, точки 7.11 и 7.12.
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7.12. Тази година 138 от тези 163 препоръки остават неизпълнени

и изпълнението им вече не се проследява от Комисията (вж. фигура 7.3).
Комисията не е приела 39 от тези 138 препоръки в самите специални доклади.
Според нея останалите 99 препоръки са били изцяло изпълнени преди двете
проверки за проследяване през миналата година, въпреки че ЕСП не смята така.

Фигура 7.3 — Проследяване на препоръките от специалните
доклади, публикувани през 2015 г. и 2016 г., които не са били
изпълнени изцяло от страна на Комисията по време на двете
проверки на ЕСП за проследяване от предходните две години
Непроследени от Комисията

99

Оценени от Комисията като
изцяло изпълнени, въпреки
че ЕСП не смята така

Проследени от Комисията

13

Оценени от Комисията
като частично изпълнени

12

Оценени от Комисията
като изцяло изпълнени

39

Комисията не е приела тези
препоръки

Източник: ЕСП.

7.13. Комисията е продължила да проследява изпълнението на останалите 25

от 163 -те препоръки, които не са били изпълнени изцяло. Според базата данни
на Комисията, оттогава насам тя е завършила изпълнението на 12 от тези
25 препоръки. Като прилага подхода на проследяване на препоръките за
неизпълнените препоръки от специалните доклади от 2015 г. и 2016 г., ЕСП
продължава да наблюдава тези случаи в базата данни RAD, но не ги е
проверявала подробно.
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Как другите одитирани обекти са изпълнили препоръките
на ЕСП?

7.14. Общият брой на препоръките2, отправени към други одитирани обекти
(различни от Комисията), е 18. Шест от тях са от Специален доклад № 23/2017,
който е извън обхвата на настоящото проследяване.

7.15. Всички 12 препоръки, насочени към одитирани обекти, различни от

Комисията, са изпълнени изцяло. В приложение 7.2 е показана повече
информация относно етапа на изпълнение на тези препоръки, насочени всички
към Европейската служба за външна дейност.

Какви действия са предприели одитираните обекти
в отговор на препоръките на ЕСП тази година в сравнение
с предходната година?

7.16. ЕСП проследи 20 специални доклада, публикувани през 2017 г.

Одитираните обекти са изпълнили изцяло 112 (или 70 %) от 161 препоръки на
ЕСП. Други 17 препоръки (или 10 %) са изпълнени в значителна степен
(вж. фигура 7.4).

7.17. В сравнение с предходната година делът на изпълнените изцяло

препоръки е нараснал от 65 % на 70 %, докато общият дял на препоръките, които
са изпълнени изцяло или в значителна степен, и общият дял на препоръките,
които не са изпълнени изобщо или са изпълнени само в известна степен, са
останали относително постоянни. В приложения 7.1 и 7.2 е представена
информация относно етапа на изпълнение на препоръките.

2

В Специален доклад № 14/2017 на ЕСП „Преглед на ефективността на управление на
делата в Съда на Европейския съюз“ не са формулирани препоръки, а съображения,
затова той не попада в обхвата на настоящата глава.
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Фигура 7.4 — Изпълнение на препоръките от специалните доклади
на ЕСП от 2016 г. и 2017 г., отправени към одитираните обекти

Изцяло изпълнени

Изпълнени в
известна степен

Неактуални

Изпълнени в
значителна степен

2017 г.

2016 г.

70 %

65 %

10 %

14 %

Неизпълнени

9%

14 %

10 %

7%

1%

0%

Източник: ЕСП.

Своевременно ли се изпълняват препоръките на ЕСП от
одитираните обекти?

7.18. През последните няколко години ЕСП систематично определя срок за

изпълнение на препоръките в специалните си доклади. Сроковете се обсъждат
с одитираните обекти и се посочват в специалните доклади, за да може всички
страни да са наясно с тях.

7.19. По време на тазгодишното проследяване ЕСП за първи път анализира

доколко своевременно одитираните обекти изпълняват корективните действия.
Като цяло, 68 % от нашите препоръки са изпълнени своевременно
(вж. фигура 7.5).
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Фигура 7.5 — Своевременно изпълнение на корективните действия
на одитираните обекти

68 %
0%

25 %

Не са
предприети
действия

Последващи
действия със
закъснение

Своевременно изпълнени
последващи действия

23 %
50 %

9%

75 %

100 %

Бележка: В изчислението не са взети предвид препоръките без краен срок за изпълнение
(17 случая), текущите препоръки (5 случая) и случаите, в които препоръката вече не е актуална
(2 случая).
Източник: ЕСП.

7.20. На фигура 7.6 е представено нивото на своевременно предприемане на

действия (разбивка по степен на изпълнение на препоръките), откъдето се вижда,
че по-високото равнище на изпълнение на препоръките е в пряко отношение
с по-високата степен на своевременно предприемане на действия.

Фигура 7.6 — Своевременно предприемане на корективни действия
от одитираните обекти (разбивка по степен на изпълнение на
препоръките)
Последващи действия

Степен на изпълнение

Просрочени

В срок

15 %

85 %

Изцяло
В значителна
степен

47 %

53 %
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Бележка: Процентните стойности на своевременното предприемане на действия съответстват на
равнището на изпълнение на препоръките. Изчислението „Дял на съответната степен на
изпълнение“ не взема предвид неизпълнените препоръки и онези, в които не се е изисквала
оценка на степента на изпълнение, тъй като препоръката вече не е била актуална.
Източник: ЕСП.
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Кой е основният фактор за предприемането на адекватни
и своевременни последващи действия?

7.21. Препоръките призовават за предприемането на действия въз основа на

събраните и анализирани по време на одита доказателства. Добрата текуща
комуникация и доброто разбирателство между одиторите и одитирания обект по
отношение на одитните заключения и препоръки спомагат за предприемането на
подходящи последващи мерки за отстраняване на докладваните недостатъци.
Това се вижда от факта, че 86 % от препоръките в специалните доклади от 2017 г.,
приети изцяло или частично от одитираните обекти, са изпълнени изцяло или
в значителна степен. За разлика от това, само една от единадесетте препоръки
в специалните доклади от 2017 г., които не са приети от одитираните обекти, е
изпълнена изцяло или в значителна степен. На фигура 7.7 е представено нивото
на изпълнение с разбивка по различните нива на приемане.

Фигура 7.7 — Нивото на изпълнение е пряко свързано с приемането
на одитните препоръки от страна на одитираните обекти
Степен на приемане

Степен на
изпълнение

Приети

Частично приети

Неприети

Изцяло изпълнени

74 %

84 %

0%

Изпълнени в
значителна степен

12 %

4%

9%

Изпълнени в
известна степен

10 %

0%

18 %

Неизпълнени

4%

12 %

73 %

Бележка: Процентните стойности на нивото на изпълнение са пряко свързани със съответното
равнище на приемане. В изчислението не са взети предвид препоръките, които вече не са
актуални (2 случая).
Източник: ЕСП.
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Заключение
7.22. По-голямата част от препоръките от специалните доклади са били

изпълнени в срок (68 %). В сравнение с предходната година процентът на
препоръките, изпълнени изцяло или в значителна степен, е останал почти
непроменен (80 %). По отношение на препоръките, които не са изпълнени, и на
тези, които са изпълнени в известна или в значителна степен, може да се положат
усилия за допълнително подобрение. Анализът на ЕСП показва, че приемането на
препоръките от одитирания обект спомага за предприемането на подходящи
последващи мерки за отстраняване на докладваните недостатъци.
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Приложения
Приложение 7.1 — Подробно описание на степента на изпълнение на препоръките от 2017 г. по
доклади — Европейска комисия
Степен на своевременно предприемане на действия:
изпълнение;

Специален
доклад (СД)

СД № 1/2017

в срок;

просрочена;

срокът не е изтекъл;

без последващи действия;

без определен срок за

неактуална.

Заглавие на
доклада

„Необходими
са повече
усилия за
осъществяване
на пълния
потенциал на
мрежата
„Натура 2000“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1, буква в)

82

X

2, буква г)

83

3, буква б)

84

В значителна
степен

В известна степен

X
Комисията не е определила нови
междусекторни показатели за
„Натура 2000“ за всички фондове на
ЕС. Ще бъде от полза да се въведат
допълнителни междусекторни
показатели, за да може да се
проследяват по-прецизно и по-точно
резултатите, постигнати
благодарение на средствата на ЕС
в защитените зони по „Натура 2000“.

Степен на
своевременно
Неизпълнена Неактуална предприемане
на действия
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Специален
доклад (СД)

СД № 2/2017

Заглавие на
доклада

„Договарянето
от страна на
Комисията на
споразумения
за
партньорство
и програми
в областта на
сближаването
за периода
2014–2020 г. се
характеризира
с по-добро
насочване на
разходите към
приоритетите
на „Европа
2020“, но
и с по-сложни
механизми за
измерване на
резултатите“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1

142

X

2, буква б)

144

3

151

X

4 (точка 1)

151

X

5 (първо тире)

152

X

5 (второ тире)

152

X

6 (първо тире)

154

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

X

Комисията използва данни за
изготвянето на годишните прегледи
на изпълнението и стратегическите
доклади. Това са документи на
високо равнище, чийто обхват е
твърде общ, за да се съсредоточи
конкретно върху използването на
сравнителни анализи, за да се даде
възможност за извличане на поуки от
политиките през периода 2014—
2020 г. Препоръчаният задълбочен
сравнителен анализ на резултатите
и въвеждането на сравнителен
анализ все още не са налице.
Комисията ще продължи да работи
по този въпрос след края на периода
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

2014—2020 г., заедно с дейността си
по последваща оценка.

СД № 3/2017

„Помощ от ЕС
за Тунис“

6 (второ тире)

154

1, буква а)

65

X

1, буква б)

65

X

1, буква в)

65

X

2, буква а)

70

X

2, буква б)

70

3

71

4

73

X

X
Процедурите за одобряване на
макрофинансовата помощ не са се
променили и Комисията не е
направила предложение за тяхното
изменение, както беше препоръчано.
Слабостите, изтъкнати от ЕСП, все
още са налице.
X
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Специален
доклад (СД)

СД № 4/2017

СД № 5/2017

Заглавие на
доклада

„Защита на
бюджета на ЕС
от
неправомерно
разходване на
средства: през
периода 2007—
2013 г.
Комисията все
повече
използва
превантивни
мерки
и финансови
корекции
в областта на
сближаването“

„Младежка
безработица —
промениха ли
нещо
политиките
на ЕС?“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1

146

X

2

147

В значителна
степен

В известна степен

X
Комисията ни предостави три
таблици с различни данни относно
мониторинга на превантивните
и корективните мерки и обясни,
че той се осъществява на различни
равнища и с различни отговорни
лица. Ефективността на тази дейност
би се повишила, ако при
проектирането и разработването
на интегрираната система за
мониторинг бъдат обхванати
както превантивните мерки,
така и финансовите корекции.

3

148

4

150

X

1 (първо тире)

164

X

1 (второ тире)

167

X

2

167

X

4 (точка 1)

172

X

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Специален
доклад (СД)

СД № 7/2017

Заглавие на
доклада

„Новата роля
на сертифициращите органи
в областта
на разходите
за ОСП:
положителна
стъпка към
модел за
единен одит,
но със
съществени
слабости, които
следва да се
преодолеят“

Степен на изпълнение

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

5 (точка 1)

173

X

6

175

X

7 (първо тире)

178

X

7 (второ тире)

178

X

1

92

X

2

94

X

3 (първо тире)

96

X

3 (второ тире)

96

X

3 (трето тире)

96

X

4

97

X

5 (първо тире)

99

5 (второ тире)

99

X

6

101

X

7 (първо тире)

103

X

7 (второ тире)

103

X

В значителна
степен

В известна степен

X
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Специален
доклад (СД)

СД № 8/2017

СД № 9/2017

Заглавие на
доклада

„Системата на
ЕС за контрол
на рибарството
— необходимо
е да се положат
допълнителни
усилия“

„Подкрепа от
ЕС за борбата
с трафика на
хора в Южна
и Югоизточна
Азия“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1, буква б)

96

X

2, буква а)

98

X

2, буква б)

98

X

3, буква г)

99

3, буква д)

99

3, буква е)

99

3, буква ж)

99

X

3, буква з)

99

X

4, буква б)

101

X

4, буква д)

101

X

1 (първо тире)

70

X

1 (второ тире)

70

X

1 (трето тире)

70

X

2 (първо тире)

72

X

В значителна
степен

X
X
X

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Специален
доклад (СД)

СД № 10/2017

Заглавие на
доклада

„Необходима е
по-добра
насоченост на
помощта от ЕС
за младите
земеделски
стопани, за да
се насърчи
ефективна
приемственост
между
поколенията“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

2 (второ тире)

72

X

2 (трето тире)

72

X

2 (четвърто
тире)

72

X

1 (първо тире)

88

X

1 (второ тире)

88

X

1 (трето тире)

88

X

3 (първо тире)

90

X

3 (трето тире)

90

X

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Специален
доклад (СД)

СД № 11/2017

Заглавие на
доклада

„Доверителният фонд „Беку“
на Европейския
съюз за
Централноафриканската
република —
обещаващо
начало въпреки
някои
недостатъци“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1 (първо тире)

72

X

В значителна
степен

В известна степен

Комисията е установила принципа за
извършване на структурирана оценка
на нуждите като предварително
условие за създаването на
доверителен фонд. Тя обаче
признава, че методологията не е
разработена, както е препоръчано от
ЕСП в нейния специален доклад с цел
да се гарантира целесъобразността
на последващите аналитични
дейности, извършвани за доказване
на добавената стойност
и предимството на доверителния
фонд в сравнение с други
инструменти.

1 (второ тире)

72

2 (първо тире)

76

X

2 (второ тире)

76

X

2 (трето тире)

76

2 (четвърто
тире)

76

X
X

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

243

Степен на изпълнение

Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

1

111

X

2, буква а)

111

X

2, буква б)

111

X

2, буква в)

111

X

СД № 12/2017

„Прилагане на
Директивата за
питейната
вода:
качеството на
водата
и достъпът до
нея са
подобрени
в България,
Унгария
и Румъния,
но нуждите
от инвестиции
остават
значителни“

2, буква г)

111

X

4

113

X

1

90

X

2

90

X

3

91

X

4, буква а)

91

X

4, буква б)

91

X

4, буква в)

91

X

СД № 13/2017

„Единна
европейска
система за
управление на
железопътното
движение —
ще стане ли
политическият
избор
реалност?“

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Специален
доклад (СД)

СД № 15/2017

Заглавие на
доклада

„Предварителни условия
и резерв за
изпълнение
в областта на
сближаването –
иновативни,
но все още
неефективни
инструменти“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

4, буква г)

91

X

5

91

X

6, буква а)

91

6, буква б)
подточка i)

91

6, буква б)
подточка ii)

91

7

92

X

8, буква а)

92

X

8, буква б)

92

X

1, буква а)

111

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

X
X
X

Липсва документирана оценка на
целесъобразността и полезността
на предварителните условия
и премахването на припокривания.
Освен това, както е посочено
в Становище № 6/2018, някои от
предложените критерии може да
не засягат ефикасното и ефективно
изпълнение на съответната
специфична цел.
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

1, буква б)

111

1, буква в)

111

1, буква г)

111

2, буква а)

111

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
X

В Становище № 6/2018 се
подчертава, че някои от критериите
са двусмислени. По-конкретно
в предлаганите тематични условия
във връзка с разработването на
стратегиите и стратегическите рамки
на политиката липсва информация
за начина, по който следва да бъдат
определени стратегиите, кои субекти
следва да бъдат отговорни за тяхното
изпълнение, какъв капацитет е
необходим за тяхното изпълнение
и прилагане и в повечето случаи –
как следва да бъдат наблюдавани.
X
Съгласно предложението на
Комисията за Регламент за
общоприложимите разпоредби
(2021—2027 г.) междинният преглед
дава възможност на държавите
членки да направят преглед на
специфичните за всяка държава
препоръки, социалноикономическото положение
и постигнатите етапни цели и
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

да извършат нова оценка на своите
оперативни програми.
Финансирането, което ще бъде
разпределено за оперативните
програми след междинния преглед,
надвишава определеното в резерва
за изпълнение равнище от 6 %.
Въпреки това, както е посочено
в Становище № 6/2018, съществуват
някои слабости, свързани
с междинния преглед, тъй като не е
ясно как ще се оценява изпълнението
и какви ще бъдат последствията
от тази оценка.

2, буква б)

111

X
В Становище
№ 6/2018 се
посочва, че
обхватът на
предложения
междинен
преглед
ще бъде
ограничен
предимно до
докладваните
стойности на
показателите
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
за крайните
продукти,
а не до
показателите
за резултатите
под каквато
и да е форма,
тъй като няма
да има етапни
цели за
показателите
за резултатите
в рамката за
изпълнението.

2, буква в)

111

X
Няма
разпоредби
за спиране на
средства или
финансови
корекции при
непостигане
на
определените
етапни цели
и целеви
стойности.
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Специален
доклад (СД)

СД № 16/2017

СД № 18/2017

Заглавие на
доклада

„Програми за
развитие на
селските
райони:
необходимо е
опростяване
и по-голяма
насоченост към
резултатите“

„Единно
европейско
небе“ —
променена
култура, но не
и единно небе“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

1, буква а)

100

2

102

X

3

104

X

4 (точка 1)

104

X

4 (точка 2)

104

X

5

104

X

6 (точка 1)

109

X

6 (точка 2)

109

X

1

78

X

2, буква а)

80

X

2, буква б)

80

X

3

81

X

4

81

X

5

82

X

6, буква а)

83

Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
X

X
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Специален
доклад (СД)

СД № 19/2017

Заглавие на
доклада

„Процедури за
внос —
неефективното
им прилагане
и недостатъците в правната
рамка се
отразяват
неблагоприятно върху
финансовите
интереси
на ЕС“

Степен на изпълнение

№ на
препоръката

Точка от
СД

6, буква б)

83

X

7, буква а)

87

X

7, буква б)

87

X

8

87

X

9, буква а)

88

X

9, буква б)

88

X

1

143

2

145

X

3

145

X

4, буква а)

146

X

4, буква б)

146

X

5

146

6, буква а)

147

Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Въпреки приетите мерки
за подобряване на методологията
за изчисляване на разликата
между дължимите и събраните мита,
тази разлика все още не е изчислена.

X
Проверките на осъвременяването

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

на системите в държавите членки все
още не са обхванали всички държави.

СД № 20/2017

„Финансираните от ЕС
инструменти
за гарантиране
на заеми –

6, буква б)

147

7

148

8, буква а)

149

8, буква б)

149

X

8, буква в)

149

X

1, буква а)

109

X

1, буква б)

109

Извършената досега работа
по въвеждане на издаването
на решения за оценка на стойността
в целия ЕС все още е на много ранен
етап. До момента не са постигнати
резултати, въз основа на които да
се реши дали е необходимо бъдещо
законодателство.
X
X

Положени са усилия за събиране на
данни за разходите за управление.
Събраните данни обаче не са
с необходимото качество.
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада
постигнати са
положителни
резултати, но е
необходимо
по-добро
определяне
на бенефициентите
и координиране
с националните
схеми“

СД № 21/2017

„Екологизирането — посложна схема
за подпомагане
на доходите,
която все още

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

В новоприетия регламент е взет
предвид контекстът на препоръката.
Определението и приемането
на критериите за допустимост
са предмет на продължаващи
преговори.

2, буква а)

112

2, буква б)

112

X

2, буква в)

112

X

3, буква а)

114

X

3, буква б)

114

X

4, буква а)

115

4, буква б)

115

4, буква в)

115

4, буква г)

115

1, буква а)

83

X
X
X
X
В предложението за нов регламент
за ОСП от всички държави членки
се изисква да изработят логика
на интервенцията в своите
стратегически планове въз основа на
оценка на нуждите и анализ на
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен

не е
екологично
ефективна“

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия

приоритетите. Но както ЕСП посочва
в своето Становище № 7/2018, тя
счита, че предложението не съдържа
необходимите елементи за
ефективна система за изпълнение.
В предложението се прехвърля
отговорността за приоритизиране на
видовете интервенции на държавите
членки и понастоящем не е ясно
как Комисията ще оценява
стратегическите планове
на държавите членки за постигане
на амбициите в областта на околната
среда и климата.
1, буква б)

83

1, буква в)

83

2 (буква а,
първо тире)

83

2 (буква а, второ
тире)

83

2 (буква а, трето
тире)

83

2 (буква б,
първо тире)

83

X
X
X
X
X
X
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Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

Източник: ЕСП.

№ на
препоръката

Точка от
СД

2 (буква б, второ
тире)

83

2, буква в)

83

Степен на изпълнение
Изцяло

В значителна
степен
X

X

В известна степен

Степен на
своевременно
предприемане
Неизпълнена Неактуална
на действия
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Приложение 7.2 — Подробно описание на степента на изпълнение на препоръките от 2017 г. по
доклади — други одитирани обекти
Степен на своевременно предприемане на действия:

в срок;

просрочена;

срокът не е изтекъл;

без последващи действия;

без определен срок за изпълнение;

неактуална.

Степен на изпълнение
Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

СД № 9/2017

„Подкрепа от
ЕС за борбата
с трафика на
хора в Южна
и Югоизточна Азия“

СД
№ 22/2017

„Мисии за
наблюдение
на избори —
положени са
усилия за
изпълнение
на
препоръките, но е

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

В
значителна
степен

В известна степен

Неизпълнена

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
1(четвърто
тире)

70

X

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
1 (първо
тире)

128

X

1 (второ тире)

128

X

2 (първо
тире)

128

X

2 (второ тире)

128

X

Неактуална

Степен на
своевременно
предприемане на
действия
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Степен на изпълнение
Специален
доклад (СД)

Заглавие на
доклада

№ на
препоръката

Точка от
СД

Изцяло

необходим
по-добър
мониторинг“

3 (първо
тире)

128

X

3 (второ тире)

128

X

4 (първо
тире)

128

X

4 (второ тире)

128

X

5 (първо
тире)

128

X

5 (второ тире)

128

X

5 (трето тире)

128

X

Източник: ЕСП.

В
значителна
степен

В известна степен

Неизпълнена

Неактуална

Степен на
своевременно
предприемане на
действия
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Допълнение
Одитен подход и методология
Методологията на Европейската сметна палата (ЕСП) за одит на
изпълнението е изложена на платформата AWARE. В одитната си дейност
ЕСП следва Международните стандарти на върховните одитни институции
(МСВОИ) относно одитите на изпълнението.

ЧАСТ 1 — Глава 1: Рамка за изпълнение
Всяка година ние проверяваме различен аспект на рамката за изпълнение.
Основният одитен въпрос, който ЕСП избра за тазгодишния доклад, беше по
какъв начин Комисията и съзаконодателите са използвали поуките,
извлечени от предходните периоди на многогодишната финансова рамка
(МФР), за да подобрят разработването и изпълнението на разходните
програми за периода 2021—2027 г.
При отговора на този въпрос ние се съсредоточихме върху извлечените
поуки, които са от значение за изпълнението на програмите, и анализирахме
дали:
o

съществува процес, който дава възможност на Комисията да включи
извлечените поуки в своите законодателни предложения;

o

законодателните предложения на Комисията отчитат поуките,
извлечени от оценките, одитите и оценките на въздействието;

o

съществува връзка между съществените изменения, приети от
Европейския парламент и Съвета, потенциално засягащи изпълнението
на предложените разходни програми, и оценките на въздействието
(включително изготвените от съзаконодателите) или други източници за
извличане на поуки.
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Анализът на ЕСП се основава на извадка от законодателни процедури,
свързани с пет от 48 разходни програми, изпълнявани през периода 2021—
2027 г. — Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Кохезионният фонд (КФ), Европейският фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ), Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Инструментът за съседство, сътрудничество
за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС). Взети заедно тези
пет програми представляват около 60 % от планираните разходи за периода.
Основните критерии за подбор на Европейската сметна палата бяха
финансовата същественост, както и фактът, че ЕСП е изготвила становища по
законодателните предложения на Комисията относно тези програми.
Като част от своята дейност ЕСП провери:
a)

оценки на въздействието за петте избрани разходни програми за
периода 2021—2027 г.;

b)

средносрочни оценки на съответните разходни програми за периода
2014—2020 г.;

c)

последващи оценки на съответните разходни програми за периода
2007—2013 г.;

d)

свои собствени доклади от извършени одити и прегледи, в някои
случаи;

e)

предложенията на Комисията и последващите изменения в рамките на
законодателните процедури, изброени в таблица 1.
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Таблица 1 — Обхванати законодателни процедури
Законодателна
процедура

Регламент

2018/0197/COD

Регламент относно ЕФРР и Кохезионния фонд

2018/0196/COD

Регламент за общоприложимите разпоредби

2018/0216/COD

Регламент относно стратегическите планове по
ОСП*

2018/0218/COD

Обща организация на пазарите*

2018/0217/COD

Хоризонтален регламент за ОСП*

2018/0243/COD

Регламент за Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество Глобална Европа

2018/0132/APP

Регламент за МФР

* Законодателно предложение — регламентът все още не беше приет към момента на
извършване на одита.
Източник: ЕСП.

Като част от одита ние проведохме дистанционни срещи и обменихме
електронни писма с Комисията (Генералния секретариат, ГД „Бюджет“, ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Регионална и селищна
политика“, ГД „Миграция и вътрешни работи“, ГД „Международни
партньорства“ и Комитета за регулаторен контрол (КРК). Основната тема на
тези контакти беше създаването и функционирането на процедурите
и договореностите, разработени в рамките на подхода на Комисията за подобро регулиране с цел определяне и прилагане на практика на извлечените
поуки от оценките и осигуряване на адекватно качество на общите оценки
и оценките на въздействието.
Освен това проведохме дистанционни срещи и обменихме електронни
писма с представители на генералните секретариати на Европейския
парламент и на Съвета. Основната цел на тези взаимодействия беше да
придобием представа за начина, по който двете институции (като
съзаконодатели) са приложили разпоредбите на междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество по отношение на извършването
на оценки на въздействието за съществени изменения на законодателните
предложения на Комисията.
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ЧАСТ 2 — Глави 2—6: Резултати от изпълнението на разходните
програми на ЕС
В глави 2—6 ЕСП обхвана резултатите, постигнати от програмите на ЕС по
функции 1а, 1б, 2, 3 и 4 от МФР за периода 2014—2020 г. Целта ни беше да
установим каква е наличната информация за изпълнението и въз основа на
тази информация да преценим доколко успешно се изпълняват разходните
програми на ЕС.
Извадка на ЕСП
Съществуват 58 разходни програми в рамките на МФР 2014—2020 г. За
целите на своята оценка ЕСП направи извадка от пет програми (вж.
таблица 2), по една за всяка функция от МФР. Основният критерий за
подбор на програмите е финансовата същественост — за всяка функция ЕСП
избра най-голямата или втората по големина програма (по бюджет), като
първо изключи програмите, разгледани в доклада за изпълнението за 2019 г.
Взети заедно, петте избрани разходни програми съставляват 19 % от всички
плащания, извършени до края на 2020 г. във връзка с поетите задължения
по МФР за периода 2014—2020 г. Деветте програми, които ЕСП обхвана
в своя доклад за 2019 г., представляват 74 % от общия размер на плащанията
до края на 2019 г.

Таблица 2 — Извадка на ЕСП от разходни програми по глави 2—6
Глава

Функция от МФР

Избрани разходни програми

2

1a: Конкурентоспособност за
растеж и работни места

„Еразъм +“

3

1б: Икономическо, социално
и териториално сближаване

Европейски социален фонд (ЕСФ)

4

2: Устойчив растеж —
природни ресурси

Европейски фонд за морско дело
и рибарство (ЕФМДР)

5

3: Сигурност и гражданство

Фонд „Вътрешна сигурност“ —
Граници и визи

4: Глобална Европа

Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП
II)

6

Източник: ЕСП.
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Всяка разходна програма има от една до двадесет цели (общи и/или
специфични), на които се позоваваме така както те са представени
в програмните декларации на Комисията за проектобюджета за 2022 г. Ние
проверихме изпълнението на разходните програми по отношение на
избрани цели (вж. приложения 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1). Бяха обхванати всички
общи цели и някои специфични цели, избрани от гледна точка на тяхната
същественост и връзки с дадена обща цел и цели на ЕС от по-високо ниво.
Оценка на информацията във връзка с изпълнението
Основата за оценката на ЕСП е информацията за изпълнението, публикувана
от Комисията, в това число:
a)

ГДУИ за 2020 г.;

b)

съответните програмни декларации, придружаващи проектобюджета за
2022 г.;

c)

годишните отчети за дейността за 2020 г. на съответните генерални
дирекции;

d)

оценките на изпълнението на програмите в рамките на МФР за
периодите 2014—2020 г. и 2007—2013 г.;

e)

различни доклади за изпълнението за конкретни програми.

Допълнихме тази информация с най-новите констатации от извършените от
нас одити и прегледи. Не разполагахме с обширни собствени резултати за
всяка от избраните програмни цели.
Проверихме информацията на Комисията за изпълнението от гледна точка на
достоверността и съгласуваността с нашите констатации, но не извършихме
одит на нейната надеждност.
Съсредоточихме вниманието си върху най-актуалната информация за
последните версии на разходните програми на ЕС по МФР за периода 2014—
2020 г. Като се има предвид, че последващите оценки на тези програми ще
бъдат изготвени доста след края на периода и че няма налични междинни
оценки за всички програми, ЕСП често трябваше да се позовава на
информация за изпълнението за предходните програми по МФР за периода
2007—2013 г. По този начин взехме предвид степента на промените
в разработването и изпълнението на програмите между двата периода.
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Анализ на показателите
Като част от своята оценка на изпълнението ЕСП анализира информацията от
показателите за изпълнението, представени в съответните програмни
декларации за проектобюджета за 2022 г. Направихме сравнение
и с предходни програмни декларации.
Петте програми в нашата извадка са обхванати от общо 114 показателя —
повече, отколкото са изброени в самите програмни декларации. Причината
за това е, че показателите в програмните декларации често се състоят от два
или повече подпоказатели, всеки с отделни базови стойности, целеви
стойности и набори от постигнати действителни стойности. Всеки от тези
подпоказатели беше отчетен като отделен показател.
ЕСП класифицира всички показатели като показатели за крайни продукти, за
резултати или за въздействие въз основа на критериите, определени в
насоките на Комисията за по-добро регулиране. В някои случаи Комисията
класифицира едни и същи показатели по различен начин. Извършеният от
нас анализ на показателите включва изчисление на постигнатия до момента
напредък в изпълнението на целите, като за всеки отделен случай се
използва съответната базова стойност (вж. таблица 3). Това беше възможно
само в случаите, когато имаше количествени данни за базовата стойност,
целевите стойности и последните действителни стойности.

Таблица 3 — Изчисление на напредъка към определената целева
стойност (спрямо базовата стойност)
Базова
стойност

Последна
действителна
стойност

Целева
стойност

Изчисление

Постигнат
напредък
към целевата
стойност

20

40

70

(40–20)/(70–20)

40 %

Източник: ЕСП.

Освен това за всеки показател ЕСП провери дали:
o

има ясно определена целева стойност (и дали е количествено или
качествено измерима) — вж. точка (20);

o

е на път да постигне определената целева стойност (като се вземат
предвид междинните цели и напредъкът до момента) — вж. точка (21);

262

o

оценката на Комисията на неговия напредък (дали се изпълнява „по
план“) приблизително съответства на нашата оценка — вж. точка (22).

За подбрани показатели, избрани главно поради връзката им с ключовите
дейности и цели на програмата, ние показваме подробно резултатите от
нашия анализ в графичен вид (вж. фигура 1).

Фигура 1 — Графично представяне на анализа на ЕСП на избрани
показатели, с разширена легенда
Напредък към целевата стойност и
годината, в която е постигнат.

Междинна цел и годината, в която
този напредък трябва да бъде
постигнат.

70 % (2020)
Вид целева стойност
Количествено
измерима

Качествено
измерима
Липсва целева
стойност или тя
е неясна

2022

2012

Междинна цел
90 % (2018 г.)

Базова година и целева година.
Напредъкът се разпределя
от базовата стойност = 0 % до целевата
стойност = 100 %
Изпълнява ли се показателят
по план спрямо определената
целева стойност (като се
отчитат всички междинни
цели и напредъкът до
момента)?

Сходна ли е като цяло
оценката на Комисията
относно напредъка с тази
на ЕСП?

Да
Да
Не
Не
Не е ясно: липсващи,
остарели или
недостатъчни данни за
формулиране на
заключение.

Източник: ЕСП.

В таблица 4 са показани примери за количествени, качествени
и неопределени целеви стойности. В случаите, когато дадена целева
стойност не е количествено измерима, напредъкът към постигането на целта
не може да бъде изчислен в процентно изражение. Ако даден показател
няма целева стойност или не е ясно каква е тя, е още по-трудно да се
определи дали той се изпълнява „по план“.
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Фигура 4 — Примери за видове целеви стойности
Вид целева стойност

Примери

количествена

Обучени 20 000 участници.

качествена

Затвърдено върховенство на закона.

Целева стойност, изразена в единици или по начин,
неопределена различни от базовите стойности и действителните
резултати, трудно може да се направи сравнение.
Източник: ЕСП.

В таблица 5 са дадени примери за това как ЕСП е преценила дали даден
показател се изпълнява „по план“, за да постигне своята цел, и се разясняват
използваните критерии. Одиторите не приложиха тези критерии
автоматично, а разгледаха показателите един по един въз основа на
наличната информация, използвайки професионалната си преценка.

Таблица 5 — Примери за оценка на ЕСП за изпълнение на
показателите
Информация
в програмните
декларации
Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел (2018 г.)
100
Последна стойност
(2018 г.): 90
Предходни стойности
(2017 г.): 80; (2016 г.): 70

Оценка на ЕСП

Не се
изпълнява по
план

Критерии и тълкуване
Критерий: При наличие на
междинна цел за годината, за
която разполагаме с последни
данни, показателят се изпълнява
„по план“, ако междинната цел е
била постигната.
Тълкуване: Неизпълнена
междинна цел.
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Информация
в програмните
декларации

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел (2019 г.):
100
Последна стойност
(2018 г.): 90
Предходни стойности
(2017 г.): 80; (2016 г.): 70

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел: липсва
Последна стойност
(2018 г.): 80
Предходни стойности
(2017 г.): 75; (2016 г.):
70; (2015 г.): 60;
(2014 г.): 55

Оценка на ЕСП

изпълнява се
по план

Критерии и тълкуване
Критерий: При липса на
междинна цел за годината, за
която разполагаме с последни
данни, но съществува междинна
цел за друга година, показателят
се изпълнява „по план“, ако до
момента напредъкът е
в съответствие с тази междинна
цел.
Тълкуване: Предвид стабилния
напредък към целта в периода
2016—2018 г. има вероятност
целта за 2019 г. да бъде
постигната.

не се
изпълнява по
план

Критерий: При липса на
междинни цели показателят се
изпълнява „по план“, ако до
момента напредъкът до голяма
степен съответства на линейна
прогресия от базовото равнище
до целта, или ако действителните
стойности до момента показват
„по-експоненциален“ профил на
напредъка, с бавно начало
и ускоряване през следващите
години.
Тълкуване: Напредъкът по
отношение на целта е 30 % –
значително под линейната
стойност от 50 %, която може да
се очаква в средата на периода на
изпълнение, а действителните
стойности към момента не
показват ускоряване.
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Информация
в програмните
декларации

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел: липсва
Последна стойност
(2018 г.): 80
Предходни стойности
(2017 г.): 63; (2016 г.):
55; (2015 г.): 52;
(2014 г.): 51

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): постигане на
увеличение
Междинна цел: липсва
Последна стойност
(2018 г.): 60
Предходни стойности
(2017 г.): 56; (2016 г.):
55; (2015 г.): 52;
(2014 г.): 51

Оценка на ЕСП

Критерии и тълкуване
Критерий: При липса на
междинни цели показателят се
изпълнява „по план“, ако до
момента напредъкът до голяма
степен съответства на линейна
прогресия от базовото равнище
до целта, или ако действителните
стойности до момента показват
„по-експоненциален“ профил на
напредъка, с бавно начало
и ускоряване през следващите
години.

изпълнява се
по план

Тълкуване: Напредъкът по
отношение на целта е 30 % –
значително под линейната
стойност от 50 %, която би могла
да се очаква в средата на периода
на изпълнение. Действителните
регистрирани до момента
стойности обаче показват явно
ускоряване, което, ако се запази,
прави вероятно постигането на
целта.
Критерий: В случай че целта не е
количествено определена,
показателят се изпълнява „по
план“, ако условията, свързани
с целта, са постигнати до момента
или има вероятност да бъдат
постигнати.

изпълнява се
по план

Тълкуване: Неопределената
в количествено отношение цел
следва да се увеличи и всички
регистрирани до момента
стойности са над базовата
стойност, като така отговарят на
условията, свързани с целта.
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Информация
в програмните
декларации
Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): запазване на
равнището
Междинна цел: липсва
Последна стойност
(2018 г.): 40
Предходни стойности
(2017 г.): 46; (2016 г.):
49; (2015 г.): 52;
(2014 г.): 51

Оценка на ЕСП

не се
изпълнява по
план

Критерии и тълкуване
Критерий: В случай че целевата
стойност не е количествено
определена, показателят се
изпълнява „по план“, ако
условията, свързани с целта, са
изпълнени или има вероятност да
бъдат изпълнени.
Тълкуване: Целта е най-малко
„запазване на базовата стойност“,
но последната действителна
стойност е с 20 % под базовото
равнище.

267

Информация
в програмните
декларации

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел: липсва
Последни стойности
(2018 г.): 90

Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност: не е
посочена
Междинна цел: липсва
Последна стойност
(2018 г.): 90
Базова стойност
(2013 г.): 50
Целева стойност
(2023 г.): 150
Междинна цел (2019 г.):
100
Последна стойност:
липсват данни
Източник: ЕСП.

Оценка на ЕСП

Критерии и тълкуване
Критерий: При липса на
междинни цели показателят се
изпълнява „по план“, ако до
момента напредъкът до голяма
степен съответства на линейна
прогресия от базовото равнище
до целта, или ако действителните
стойности до момента показват
„по-експоненциален“ профил на
напредъка, с бавно начало
и ускоряване през следващите
години.

неопределена

неопределена

неопределена

Тълкуване: Напредъкът по
отношение на целевата стойност е
40 % – 10 процентни пункта под
линейната стойност от 50 %, която
би могла да се очаква в средата на
периода на изпълнение. Няма
други налични данни, които да
показват дали напредъкът към
целевата стойност е бил линеен
или по-експоненциален.
Тълкуване: Ако липсва целева
стойност, не е възможно да се
прецени дали показателят се
изпълнява „по план“.

Тълкуване: Ако няма данни за
напредъка по отношение на
целевата стойност, не е възможно
да се прецени дали показателят се
изпълнява „по план“.
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В програмните си декларации за проектобюджета за 2022 г. за пръв път
Комисията е оценила напредъка на показателите по отношение на техните
целеви стойности, като ги класифицира в следните категории на изпълнение:
„по план“, „умерен напредък“ или „да се обърне внимание“. Освен това
категорията „няма данни“ е определена за показатели, за които няма
отчетени резултати. Тази класификация се различава от класификацията на
ЕСП. ЕСП класифицира всички показатели „по план“ или „не се изпълнява по
план“ и използва класификацията „неопределен“ за показатели, за които
липсват данни или данните са остарели или неопределени, или за които не
са определени ясни целеви стойности. В таблица 6 е показано в кои случаи
ЕСП счита, че извършената от Комисията оценка на напредъка по
показателите съответства приблизително на извършената от ЕСП оценка „по
план“.

Таблица 6 — Съответствие между оценката на Комисията относно
напредъка и оценката на ЕСП за изпълнение „по план“
Оценка на
ЕСП

Оценка на Комисията

Сходна ли е като цяло
оценката на Комисията
с тази на ЕСП?

изпълнява се по план
умерен напредък
изпълнява се
по план

да се обърне внимание
няма данни
изпълнява се по план

не се
изпълнява по
план

умерен напредък
да се обърне внимание
няма данни
изпълнява се по план
умерен напредък

неопределена да се обърне внимание
няма данни
Източник: ЕСП.

приблизително съответствие
в някои случаи, но не като
общо правило
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Нашият анализ на показателите се основава на данни на Комисията, които не
сме одитирали. ЕСП обаче прегледа програмните декларации на Комисията
и направи корекции, каквито счете за необходимо. Две от най-често
извършваните от нас корекции бяха: 1) връщане на базовата стойност на
нула за показателите за крайни продукти (напр. броят на финансираните
проекти), в случаи, когато програмните декларации представят като базова
стойност сравнителна стойност от предходния период; и 2) преобразуване на
годишните стойности в кумулативни при показатели, които по своето
естество са кумулативни. Нашата оценка дали показателите са на път да
бъдат изпълнени е свързана с анализа ни на вероятността даден показател
да постигне целевата си стойност по план. Анализът обаче не включва
връзката на показателя с целите и действията на програмата, нито
равнището на амбициозност на целевата стойност. Така например е
възможно даден показател да не бъде повлиян от изпълнените по
програмата действия или да не е свързан с нейната цел, а целевата му
стойност може да е недостатъчно или прекомерно амбициозна. Затова
показателите сами по себе си не отразяват непременно постигането на
целите на програмата. Пълният анализ на изпълнението на дадена програма
изисква анализ на данните за показателите заедно с друга количествено
и качествено измерима информация.

ЧАСТ 3 — Глава 7 — Проследяване на изпълнението на препоръките
Проследяването на изпълнението на препоръките от специалните ни
доклади е наша постоянна задача. В глава 7 анализираме до каква степен са
изпълнени препоръките, направени от ЕСП в специалните доклади,
публикувани през 2017 г. ЕСП класифицира изпълнението на препоръките по
следния начин: „изцяло изпълнени“, „изпълнени в значителна степен“,
„изпълнени в известна степен“ или „не са изпълнени“.
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Отговори на институциите във
връзка с Доклада на Европейската
сметна палата относно резултатите,
постигнати с бюджета на ЕС —
състояние в края на 2020 година
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС —
СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 ГОДИНА
ГЛАВА 1 — РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
1.2 Комисията приветства работата на ЕСП по изпълнението на бюджета на ЕС и признаването
от страна на Палатата ключовата роля на по-доброто регулиране, за да се гарантира, че
извлечените поуки от изпълнението на финансовите програми се използват за подобряване на
тяхното разработване и изпълнение. През годините Комисията разработи международно
призната система за оценка и оценка на въздействието, която изигра централна роля в
изготвянето на предложенията за многогодишната рамка за изпълнение за периода 2021—2027 г.
Предложенията на Комисията са първата стъпка в законодателния процес. Окончателният
проект на програмата е резултат от законодателни преговори с участието на Европейския
парламент и Съвета. Поради това съществува споделена отговорност за това да се гарантира,
че извлечените поуки относно изпълнението на програмите са отразени по подходящ начин.
Поради това и както е посочено в Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество, Комисията счита, че основните изменения на нейните предложения следва
да бъдат подложени на оценка на въздействието.
Комисията е твърдо решена да продължи да укрепва тази система, включително в областите, в
които е необходимо подобрение, набелязани от ЕСП. Например Комисията предложи
хоризонтални разпоредби за графика на оценките, за да се гарантира, че съответната
информация е на разположение своевременно за подготовката на бъдещите програми.
Оценките, както и оценките на въздействието зависят също така от получаването на
висококачествени данни от държавите членки и бенефициерите. Комисията ще се стреми да
гарантира, че оценките се проследяват по подходящ начин, че постепенно се укрепват
количествените аспекти на оценките на въздействието, когато това е осъществимо и
пропорционално, и че доказателствата, които са в основата на законодателните инициативи,
постепенно стават по-лесно достъпни, като достигат до Европейския парламент и до Съвета, за
да напредне работата.
В глави 2—6 от доклада е представена оценката на ЕСП за изпълнението на петте избрани
разходни програми към края на 2020 г. Комисията счита, че програмите допринасят
положително за изпълнението на приоритетите и целите на ЕС. Наличната качествена и
количествена информация за изпълнението в края на 2020 г. показва, че програмите отбелязват
добър напредък по отношение на целите, определени в началото на програмния период,
въпреки предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19. Въпреки че 2020 г. беше
последната година от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., програми
като Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента за предприсъединителна помощ ще продължат да се
изпълняват и да постигат резултати през следващите няколко години. Окончателни
заключения по отношение на изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. ще бъдат
възможни едва след приключването на програмите въз основа на крайните оценки.
1.3 Предложенията на Комисията за дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. бяха
направени между второто тримесечие и третото тримесечие на 2018 г., напр. в областта на
сближаването – почти половин година по-рано, отколкото през 2011 г. Комисията беше изцяло
ангажирана да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета в ролята си
на честен посредник за улесняване на бързото приключване на междуинституционалните
преговори и свеждане до минимум на забавянията при изпълнението на новите програми.
Контекстът обаче беше труден поради успоредните преговори за оттегляне на Обединеното

273
кралство и изборите за Европейски парламент, които последваха предложението от май 2018 г.
Освен това в отговор на пандемията от COVID-19 през май 2020 г. Комисията представи
безпрецедентен пакет за възстановяване, включващ преработени предложения за МФР и за
временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU. Впоследствие този пакет беше
приет от всички институции преди края на годината. Всички програми вече са одобрени от
съзаконодателите.
Що се отнася до законодателството в областта на ОСП, съзаконодателите постигнаха
политическо споразумение относно новата ОСП в края на юни 2021 г. Официалното приемане
обикновено приключва преди края на годината.
1.10 Съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. за графика на
оценките е приложен хоризонтален подход. Добрите оценки се нуждаят от пълни набори от
данни от три до четири години. За да изготви качествени предложения чрез оценки и оценки на
въздействието, Комисията трябва също така да разчита на качествени данни от държавите
членки и други бенефициери по програмите, чието изготвяне отнема време. Информацията от
наличната междинна оценка и окончателната оценка на предишни програми е в основата на
процеса на вземане на решения за следващите финансови рамки чрез своевременно събиране
на достатъчни и качествени данни.
Що се отнася до правилото „n+ 3“, моля, вж. коментарите на Комисията по каре 1.5.
1.11 За ОСП инициативата беше предшествана от различни оценки, но само няколко
окончателни оценки, свързани с предходната МФР, бяха на разположение за оценка на
въздействието на предложенията за ОСП. Това е така поради времето, необходимо за
получаване на данни за изпълнението на ОСП, преди да може да се извърши надеждна оценка.
Становището на Комитета за регулаторен контрол отразява тази ограничена наличност на
завършени и изчерпателни оценки. Някои от тези оценки бяха приключени към момента на
изготвяне на оценката на въздействието, а резултатите бяха използвани в оценката на
въздействието.
За раздела относно „извлечените поуки“ в доклада за оценка на въздействието за ОСП след
2020 г. бяха използвани междинни резултати, както е документирано в приложения 1 и 3.
Извършването на оценките твърде рано, например само след една година на изпълнение, както
в случая с оценката на „екологизирането“, води до риск от това оценката да съдържа
недостатъци. В този пример Комисията не би могла да постъпи по различен начин.
1.12 Секторни законодателни предложения, обхванати от Регламента за общоприложимите
разпоредби, бяха предшествани от оценки на въздействието, в които бяха анализирани
ключови аспекти на изпълнението на фондовете, отразени в Регламента за общоприложимите
разпоредби. Регламентът за общоприложимите разпоредби се основаваше на тези оценки на
въздействието.
1.13 (Комбиниран отговор на Комисията по точки 1.13—1.15).
Оценките и оценките на въздействието на Комисията са достъпни чрез EUR-Lex, регистъра на
документите на Комисията и портала „Споделете мнението си“. Членовете на институциите на
ЕС могат да имат достъп до тях и чрез междуинституционалната база данни на проучвания на
ЕС.
В Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
бе определена цел за прозрачност за Парламента, Съвета и Комисията чрез създаването на
Съвместен законодателен портал. Този публичен уебсайт ще позволи на обществеността да
проследява подробно приемането на междуинституционални законодателни актове. Работата
на трите институции по портала продължава.
Както беше обявено в съобщението за по-добро регулиране:Като обединява усилията си за подобро законодателство, Комисията работи за свързване на различни регистри и портали с
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доказателства, като например EU Bookshop, междуинституционалната база данни за
проучвания на ЕС, „Споделете мнението си“ и EUR-Lex.
1.18 При разходните програми последващите действия във връзка с оценките ще бъдат
анализирани в оценките на въздействието и ще бъдат възприети като подходящи в
предложенията за следващите програми. Всички тези законодателни предложения са отразени
в годишните планове за управление. През 2022 г. указанията за плановете за управление
съдържат изискването да се включат съответните последващи действия, произтичащи от
оценките. От службите също така се изисква да посочат в плановете си за управление ключови
дейности за по-добро регулиране, като например проверки за пригодност, важни оценки.
Много специфични оперативни последващи действия, например свързани с изпълнението на
програмата, не могат да бъдат включени в плановете за управление, които са съсредоточени
върху основните резултати за годината.
Поуките, извлечени от оценките и последващите действия, са посочени и в други документи,
например в годишните отчети за дейността.
Плановете за последващи действия не се изискват систематично и не са задължителни
съгласно по-доброто регулиране от съображения за пропорционалност и избягване на
дублирането на информацията, която се предава на другите институции и на обществеността.
1.19 Съгласно насоките за по-добро регулиране оценките на въздействието трябва да бъдат
пропорционални. Не всички възможни варианти могат да бъдат оценени, особено когато не са
осъществими. Вместо това се идентифицират и проверяват наличните варианти, за да се
изберат най-подходящите. Това се прави от службите на Комисията, като се вземат предвид
доказателствата, приносът на заинтересованите страни и след консултации с
междуведомственитегрупи, които включват експертен опит от всички съответни генерални
дирекции на Комисията. Оценките на въздействието се разглеждат внимателно от Комитета за
регулаторен контрол.
Таблица 1.2 – В оценките на въздействието се представят различни варианти, които са
качествено съпоставими, но се предлага ограничен количествен анализ или такъв липсва
— вж. отговора на Комисията по точка 1.19.
КОМИСИЯТА Е ИЗГОТВЯЛА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ СИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАТО Е
ВЗЕМАЛА ПОД ВНИМАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИТЕ ПОУКИ
Каре 1.1 – Извлечени поуки: различни инструменти за външна дейност следва да бъдат
консолидирани
Сливането на повечето от предишните инструменти в един-единствен инструмент и
включването на ЕФР в бюджета на ЕС представляват важни стъпки към опростяване и
съгласуваност. За изпълнението на фондовете за външна дейност ще се прилага единен набор
от правила, а правилата за прилагане на ИССРМС също представляват основата за
изпълнението на малкото инструменти за външно финансиране (ИПП III, Инструмента за
сътрудничество в областта на ядрената безопасност, Решението за асоциирането на
отвъдморските страни и територии).
1.26 В предложението си за по-дълъг списък от общи показатели Комисията отговори на
извлечените поуки, цитирани от Палатата. Като разполагат с по-дълъг и по-изчерпателен
списък с показатели за докладване за интервенциите в рамките на политиката на сближаване,
характеризиращи се с доста разнородни действия, по програмите ще могат да се избират и
използват по-подходящи показатели за съответните инвестиции, като по този начин
значително ще се намали необходимостта от използване на специфични за програмата
показатели. Освен това Комисията би искала да посочи, че показателите, предложени за
програмния период 2021—2027 г., бяха анализирани подробно с представители на държавите
членки и изпитани спрямо критериите RACER (подходящи, приемливи, достоверни, прости и
устойчиви).
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Каре 1.3 – Извлечени поуки: Приносът на ОСП за действията в областта на климата
следва да се оценява реалистично
Подходът на ЕС към интегрирането на въпросите, свързани с климата, и методиката за
проследяване се основават на международните практики. Методиката, използвана от
Комисията за изчисляване на приноса на ОСП за действията в областта на климата, е стабилна
и е изготвена по прозрачен и координиран начин. Тя беше съобщена на Европейския
парламент и Съвета и одобрена с тях. С неотдавнашното политическо споразумение относно
реформата на ОСП Европейският парламент и Съветът одобриха изцяло методиката за
интегриране на въпросите, свързани с климата, за ОСП, а всички по-нататъшни промени в
проследяването на действията в областта на климата в общата селскостопанска политика бяха
отложени от съзаконодателите поне за периода след 31 декември 2025 г.
Комисията счита, че инструментите на ОСП са оказали значително, а не ограничено
въздействие.
Селското стопанство на ЕС е намалило емисиите си на парникови газове с 21,4 % от 1990 г.
насам, докато селскостопанското производство се е увеличило.
Комисията отбелязва, че ОСП никога не е имала конкретната цел за намаляване на емисиите от
животновъдството. Емисиите останаха стабилни, докато производството се увеличи. Ще
трябва да се направи повече за по-нататъшно намаляване на емисиите от селското стопанство и
за да се постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на климата за 2030 г. (постигане на
нетно намаление на емисиите с 55 % до 2030 г.).
Комисията подчертава, че е твърдо ангажирана с постигането на целите, определени в
Европейския зелен пакт, и неговите основни елементи – изменението на климата,
биологичното разнообразие и грижата за околната среда. Преходът към по-устойчиво селско
стопанство ще играе значителна роля за постигането на тези цели. Новата ОСП ще бъде от
ключово значение за подпомагане на този преход с подобрени условия (включително ново
ДЗЕС 2, посветено на опазването на торфищата), екосхеми с цел най-малко 25 % от директните
плащания за околната среда/климата и 35 % от бюджета за развитие на селските райони за
същата цел.
Следователно тази нова ОСП е по-амбициозна по отношение на действията в областта на
климата (както смекчаване, така и адаптиране). Тя определя по-големи задължения и
възнаграждения за земеделските стопани за участието им в прехода към действия в областта на
околната среда и климата, включително улавяне на въглерод, като по този начин се създават
нови бизнес възможности за селските райони.
Каре 1.4 – Извлечени поуки: МФР следва да е по-гъвкава, за да реагира по-добре на
променящи се обстоятелства
Както е обобщено в съобщението за МФР от 2018 г. (COM(2018) 321), в първоначалното
предложение на Комисията от 2018 г. се предвиждаха механизми, които да гарантират:





гъвкавост в рамките на програмите и между тях, например резерв за ИССРМС, трансфери и
вноски от фондовете със споделено управление към (не)пряко управляваните фондове или
InvestEU, гъвкавост на финансовия пакет съгласно точка 18 от Междуинституционалното
споразумение и т.н.
гъвкавост между функциите и годините (например Резерва на Съюза, посочен от ЕСП)
както и специални инструменти, за които беше предложено да бъдат допълнително укрепени в
пакета на Комисията от май 2020 г. за възстановяване (тематични и нетематични).

Комисията също така предложи образец за основни актове, които биха осигурили сходни
разпоредби във всички основни актове по отношение на изпълнението както от службите на
Комисията, така и от бенефициерите от различни секторни програми, като по този начин ще се
увеличи гъвкавостта при изпълнението на програмите, например чрез улесняване на промените
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в съфинансирането и трансферите, като крайната цел е по-добро постигане на резултати.
Съзаконодателите се противопоставиха на този образец по време на преговорите по
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.
Комисията отбелязва, че не всички предложения в крайна сметка са били одобрени в цялостното
споразумение за МФР. Въпреки че цялостното споразумение за МФР, включително секторното
законодателство, гарантира до голяма степен същото равнище на гъвкавост в МФР за периода
2021—2027 г., както и в МФР за периода 2014—2020 г., целесъобразността на тези равнища в
съчетание с вградените възможности за гъвкавост на някои от новите програми може да бъде
оценена само в хода и след изпълнението на програмния период 2021—2027 г. с оглед на
променящите се предизвикателства и непредвидените събития, свързани с бюджета на ЕС.
Каре 1.5 – Извлечени поуки: правилото „n+3“ следва да се замени с правилото „n+2“
В предложението на Комисията за РОР за периода 2021—2027 г. се предвижда преминаване от
правилото n+ 3 към правилото n+ 2. Съветът обаче категорично се противопостави на
предложения механизъм по време на преговорите и той беше заличен от приетия текст.
Въпреки това, в съответствие с многократните препоръки на ЕСП за намаляване на
припокриването между последователни програмни периоди, крайният срок за допустимост
съгласно РОР за периода 2021—2027 г. беше запазен на 31 декември 2029 г., което на практика
доведе до правило n+ 2 за поетите задължения за предходната година.
Освен това съгласно новата МФР за периода 2021—2027 г. и считано от 2023 г. (с прилагането
на Регламента за стратегическите планове по ОСП) Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) ще прилага правилото n+ 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
1.34 Секторните законодателни предложения, обхванати от Регламента за общоприложимите
разпоредби, бяха предшествани от оценки на въздействието, в които бяха анализирани
ключови аспекти на изпълнението на фондовете, отразени в Регламента за общоприложимите
разпоредби. Предложението за общоприложимите разпоредби се основаваше на тези оценки на
въздействието.
Що се отнася до оценката на въздействието в подкрепа на законодателните предложения за
ОСП след 2020 г., в приложение 1 към нея е включен набор от съответни позовавания, в
приложение 3 към нея е представено обобщение на многобройните оценки и проучвания,
които са били използвани, а в приложение 9 – пълна библиография.
За да се преодолее липсата на финализирани оценки, Комисията организира широка
обществена консултация (преди други консултации, свързани с МФР), няколко семинара по
трите стълба на устойчивостта, както и по въпроси, свързани с храните, и извърши солиден
количествен анализ, допълнен от всеобхватен анализ с множество критерии.
Препоръка 1.1
а) Комисията приема препоръката.
В оценките на въздействието се анализират значителните икономически, социални и
екологични въздействия на вариантите на политиката. Това е от ключово значение за
основаното на факти създаване на политики и изготвянето на добри законодателни
предложения. Въпреки че на този етап Комисията не може да предопределя изготвянето на
бъдещите си предложения за многогодишната финансова рамка за периода след 2027 г.,
Комисията ще анализира най-добрия начин за разглеждане в оценките на въздействието на
съществените аспекти на законодателството, обхващащо няколко програми. Анализът ще
зависи от структурата на следващата МФР и от най-ефикасния и пропорционален начин и опит
от предишното изготвяне на МФР в съответствие с насоките на Комисията за по-добро
регулиране.
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б) Комисията приема препоръката.
Съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. за графика на оценките е
приложен хоризонтален подход. Междинната и окончателната оценка обикновено се
извършват четири години след началото и края на изпълнението на програмите, за да се
гарантира, че оценките се основават на данни от три пълни години.
Подготовката за многогодишната финансова рамка за периода след 2027 г. ще се основава на
оценки на въздействието (или предварителни оценки) в съответствие с принципите за по-добро
регулиране. При подготовката ще се използват наличните междинни оценки на програмите за
периода 2021—2027 г. и окончателните оценки на програмите за периода 2014—2020 г., като
се вземат предвид цикълът на МФР и присъщите предизвикателства.
Възможно е да има неизбежни изключения от този принцип. Например поради преходния
период първите данни за изпълнението на новата ОСП ще бъдат съобщени от държавите
членки на Комисията през февруари 2025 г.
1.35 Моля, вж. отговора на Комисията по точка 1.13.
Оценките и оценките на въздействието на Комисията вече са достъпни чрез EUR-Lex,
регистъра на документите на Комисията и портала „Споделете мнението си“. Членовете на
институциите на ЕС могат да имат достъп до тях и чрез междуинституционалната база данни
на проучвания на ЕС (и оценки). Комисията работи за свързване на тези регистри и портали с
доказателства.
Препоръка 1.2. Комисията приема тази препоръка. Съвместният законодателен портал е
междуинституционално усилие и Комисията се ангажира да се обърне към Европейския
парламент и Съвета, за да постигне напредък в работата по Съвместния законодателен портал,
както беше обявено в Съобщението за по-добро регулиране:Обединяване на силите за подобро законотворчество.
Срок на изпълнение: края на 2023 г. Срокът на изпълнението зависи от другите партньорски
институции.
1.36 Последващите действия във връзка с оценката могат да бъдат под различни форми, като
например законодателно предложение и придружаваща оценка на въздействието (или
предварителна оценка), подобрени насоки или мониторинг, доклади на Комисията до
Европейския парламент и Съвета.
Заключенията от оценките на финансовите програми ще бъдат включени в анализа в оценката
на въздействието и в по-нататъшното разработване на законодателното предложение за
бъдещи програми. Тези предложения и придружаващите ги оценки на въздействието са
изброени в годишните планове за управление. От службите също така се изисква да посочат в
плановете си за управление ключови дейности за по-добро регулиране, като например
проверки за пригодност и важни оценки. Други видове по-специфични оперативни последващи
действия (напр. насоки за прилагане на услугите, ИТ актуализации) няма да се появят в
плановете за управление, които се съсредоточават върху ключовите резултати за годината.
Информация за основните последващи действия във връзка с оценките се съдържа и в други
доклади, като например годишните отчети за дейността.
Препоръка 1.3
Комисията приема тази препоръка.
Комисията е съгласна, че разпространението на констатациите от оценката и набелязването на
последващи действия, когато е уместно, за допълване на заключенията от оценката, е важно, за
да се приложат на практика извлечените поуки и да се извлече полза от констатациите от
оценката. Последващите действия във връзка с оценките на финансовите програми,
представени в работните документи на службите за оценка, са анализирани в оценките на
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въздействието. Комисията взе предвид основните поуки, извлечени от оценките, в своите
оценки на въздействието за изготвянето на МФР за периода 2021—2027 г. Бъдещите
предложения за следващите програми и съпътстващите ги оценки на въздействието са
отразени в публичните планове за управление.
Срок на изпълнение: края на 2022 г. Срокът на изпълнение зависи от това кога ще бъдат
изготвени междинните и окончателните оценки за МФР за периода 2021—2027 г.
1.37 Количествените данни и методи, като статистически данни и анализ на разходната
ефективност, допълват качествената информация, като становища, принос на заинтересованите
страни, както и научни и експертни становища, като всички те са еднакво ценни за
формирането на доказателствената база за оценката на въздействието. Оценките на
въздействието на Комисията предоставиха количествен анализ, когато това бе осъществимо и
пропорционално, с ограничени изключения.
Въпреки че в някои случаи, като например при оценката на въздействието за ОСП, беше
направен количествен анализ, количественото определяне на въздействията няма да бъде
възможно във всички случаи и може да се наложи да се изготвят доказателства въз основа на
качествена информация, която е също толкова ценна.
Препоръка 1.4 Комисията приема препоръката.
Количествената информация, включително анализите на разходите и ползите и на
икономическата ефективност, е важен източник на данни в процеса на оценка на
въздействието, наред с качествените данни. Въздействията обаче могат да бъдат количествено
определени и анализите на разходите и ползите и на икономическата ефективност могат да
бъдат извършвани въз основа на количествени данни, когато това е осъществимо и
пропорционално, т.е. когато има налични висококачествени и навременни данни на разумна
цена. Комисията зависи от доброто качество и навременността на данните от държавите
членки и други бенефициери на законодателството на ЕС.
Приложение 1.1 Последващи действия във връзка с препоръките от глава 3 от Годишния
доклад за 2017 г.
Препоръка 3, буква в):
Обобщената информация, съдържаща се в основните отчети за изпълнението, се предоставя от
службите, отговарящи за ежедневното управление на програмите и политиките. Чрез
постоянните инструкции за годишните отчети за дейността и програмните отчети (включени в
циркулярните инструкции за състоянието на бюджета) и чрез редовни взаимодействия в
съответните мрежи на Комисията централните служби подчертаха значението на
съгласуваността на представената информация и на ясното посочване на източника на
представената информация. Всички несъответствия, установени от централните служби, се
поставят на въпрос и обсъждат със службите по време на финализирането на докладите.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ЕС — СТАТУС В КРАЯ НА 2020 Г.
„ГЛАВА 2 — КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“

ВЪВЕДЕНИЕ
2.1. Програмата „Еразъм+“ е широко призната като ефективна програма, която осигурява
добавена стойност от ЕС за европейските граждани. Комисията непрекъснато развива своята
програма и своя отговор на политиката на предизвикателствата, пред които са изправени
заинтересованите страни, и ще предприеме действия въз основа на подробните констатации на
ЕСП, които представляват ценен принос към този продължаващ процес.
Важно е да се отбележи като цяло, че някои от проучванията, посочени в тази глава, са
завършени преди няколко години и обхващат още по-ранни периоди. През 2022 г. Комисията
ще инициира окончателната оценка на програмата за периода 2014—2020 г., която ще отрази
по-добре промените, направени в програмата във времето и в отговор на тези проучвания.
Накрая, ЕСП подчертава факта, че в програмата „Еразъм+“ участват повече жени, отколкото
мъже. Комисията разполага с данни, които показват, че това се дължи главно на
съществуващия баланс между половете в областите на обучение, които обикновено привличат
участие в „Еразъм+“, а не на предубеждения спрямо мъжете в програмата, които трябва да
бъдат разгледани. В много проекти, финансирани по програмата, се подчертават
възможностите и достъпът за всички участници, независимо от техния произход, и като цяло
това е отразено в статистическите данни на програмата.
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
2.9. Показателите за изпълнение са полезен инструмент за мониторинг на изпълнението на
програмата. Така например те могат да предоставят ранни индикации за проблеми, свързани с
резултатите/изпълнението, които може да изискват внимание. Оценката на изпълнението на
програмата обаче често изисква да се излезе извън рамките на анализа на показателите за
изпълнението, за да се включи друга подходяща количествена и качествена информация. Нито
един набор от показатели за изпълнение не е в състояние да отрази всички съответни аспекти
на изпълнението на програмата. Следователно фактът, че даден показател за изпълнение е (или
не е) „на път“ да достигне целевата си стойност, не означава непременно, че самата програма е
(или не е) „на път“ да изпълни целите си.
Комисията представя своята оценка на напредъка, постигнат по показателите, спрямо целевите
стойности в програмните декларации. В някои случаи тази оценка се различава от оценката на
ЕСП в настоящия доклад поради използването на различни методики.
Както е описано в Специален доклад № 22/2018 на ЕСП, показателите на програма „Еразъм+“
за периода 2014—2020 г. са тясно съгласувани с целите на политиката в рамките на
стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“.
В отговор на основните констатации относно показателите Комисията потвърждава, че те са в
процес на преразглеждане за новия период на програмиране, като на проблемите, установени
от ЕСП, се обръща внимание. Въпреки това някои теоретични различия, като например
разграничението между „крайни продукти“ и „резултати“, са част от по-широка и дългосрочна
институционална дискусия относно това как следва да бъдат класифицирани съществените
ползи от програмите на ЕС.
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2.11. Комисията счита, че показателите, отчитащи броя на персонала, подпомаган по
програмата, могат да се считат за показатели за резултатите поради техния характер като
основни оперативни цели на програмата, определени в приложение I към Регламента за
„Еразъм+“ като „количествени (общи)“.
2.12. Комисията отбелязва, че в междинната оценка се посочва, че „все още могат да се
постигнат подобрения по отношение на привеждането в съответствие с това, което проектите
действително финансират, и с ключовите приоритети на равнище ЕС“. Работните програми на
националните агенции и критериите в ръководството за програмата засилиха постепенно
връзката между проектите и приоритетите на равнище ЕС.
2.15. За програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. Комисията работи активно със
заинтересованите страни и замени ИТ инструментите с единна модулна система.
Ръководството за програмата също беше актуализирано и опростяването на правилата за
финансиране, по-специално чрез използването на еднократни суми, основани на резултатите,
се прилага постепенно, считано от поканите за представяне на предложения за 2021 г.
2.16. Комисията подчертава, че заключението от междинната оценка от 2017 г. по отношение
на полезните взаимодействия се основава на първите години на програмата „Еразъм+“.
Оттогава Комисията значително увеличи механизмите, чрез които програмите на ЕС си
взаимодействат за постигане на общите цели. Един от основните примери е създаването на
Европейския корпус за солидарност, който мобилизира редица програми на ЕС, като този
процес продължава в рамките на многогодишната финансова рамка през периода на
програмиране 2021—2027 г., като потенциалните полезни взаимодействия са напълно
интегрирани в правните основания на програмите.
2.17. Комисията счита, че делът на жените в програмата „Еразъм“ може да бъде обяснен до
голяма степен с взаимодействието между дела на някои области на обучение в програмата и
участието на половете в тези области. По-специално в рамките на програмата на „Еразъм+“ за
мобилност в областта на висшето образование мъжете преобладават в области като
„Инженерна дейност, производство и строителство“ и „Информационни и комуникационни
технологии“. Въпреки това тези тематични области се компенсират по размер от области като
„Изкуство и хуманитарни науки“ и „Социални науки, журналистика и информация“.
Въз основа на принципа „бюджет, ориентиран към резултатите“ бюджетът на ЕС се стреми да
постигне множество цели със своето финансиране. В онлайн базата данни с проекти по
програма „Еразъм+“ могат да бъдат намерени 9243 проекта, които наред с други цели са
насочени към равенството между половете. Въпреки това финансовата оценка на този принос
сам по себе си е потенциално произволна и не съответства на горепосочения принцип всяко
изразходвано евро да отговаря на множество цели и да постига максимална стойност за
европейския данъкоплатец.
В новите хоризонтални насоки за новите програми на ЕС за периода 2021—2027 г. се въвежда
нов подход за финансово проследяване, който обхваща, наред с другото, равенството между
половете.
2.20. Съгласно рамката за изпълнение на Комисията установените и постигнати цели се считат
за резултати, когато това е основна цел на основната програма.
2.26. Тези показатели ще бъдат преразгледани в контекста на текущото разработване на
основни показатели в сътрудничество с централните служби.
2.29. Комисията подчертава, че за стратегическите училищни партньорства ключова част от
добавената стойност са международният обмен на най-добри практики и катализиращият
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ефект, който партньорствата могат да имат върху техните местни общности и
заинтересованите страни. Иновациите обаче са напълно интегрирани в резултатите, които след
това могат да бъдат използвани от други участници в тази област.
Освен това подробните отговори, които бяха част от междинната оценка, представят поразнообразна и нюансирана картина на различните ползи от стратегическите партньорства,
като по-специално се заключава, че „дейностите по обмен и обучение имат ясна стойност и
дават възможност на персонала и организациите да подобрят своите практики и методи“.
2.33. Съгласно рамката за изпълнение на Комисията установените и постигнати цели се считат
за резултати, когато това е основна цел на основната програма.
2.36. Комисията посочва, че този привидно нисък процент се дължи най-вече на прехвърлянето
на подкрепа за младежка доброволческа дейност към по-новия Европейски корпус за
солидарност от 2018 г. насам.
2.37. Вж. отговора на Комисията по точка 2.33.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.41. Комисията обръща внимание на влиянието на областите на обучение върху баланса
между половете, както е описано в отговора ѝ по точка 2.17.
2.42. По отношение на многобройните позовавания в настоящата глава на междинната оценка
от 2017 г. е важно също така да се отбележи, че в нея се посочва, че:
„Окончателната оценка на програмата ще даде възможност също така да се оценят резултатите
от широкомащабните алианси на познанията и секторните алианси на уменията, които бяха
въведени в рамката на „Еразъм+“ с цел стимулиране на иновациите във висшето образование и
ПОО. Тези действия не са в достатъчно завършен стадий, за да бъдат оценени в средата на
периода.“
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ЕС — СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 г.
„ГЛАВА 3 — ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ“

ВЪВЕДЕНИЕ
3.1. Съсредоточаването на програмите за периода 2014—2020 г. върху изпълнението и
логиката на интервенцията, както личи от по-изчерпателното докладване по общите показатели
на фонда в сравнение с периода 2007—2013 г., доведе до по-стабилни и последователни данни
за изпълнението по отношение на крайните продукти и преките резултати от инвестиционните
действия, които са сравними между различните програми и държави. Годишните доклади за
изпълнение на програмите вече са много по-добър източник на информация за изпълнението.
Постиженията по отношение на крайните продукти, резултатите, единичните разходи и нивата
на успеваемост са на разположение на всички граждани на платформата за отворени данни
относно политиката на сближаване 1.
В края на 2019 г. по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на Инициативата за
младежка заетост (ИМЗ) бяха отбелязани някои важни постижения. По-специално чрез
различни проекти бяха подпомогнати 36,4 милиона души в периода 2014—2019 г. От тях
4,5 милиона души са намерили работа, а 5,5 милиона са придобили квалификация в резултат на
интервенцията на ЕС. Това включва 2,5 милиона души с увреждания, 5,6 милиона мигранти и
участници с чуждестранен произход и 6,5 милиона души в неравностойно положение.
Прилагането на ЕСФ и ИМЗ продължава и ще приключи на 31.12.2023 г.
Чрез оперативните програми, финансирани от ЕСФ и ИМЗ, се инвестират средства в широк
спектър от действия, съобразени с конкретните нужди от развитие на държавите членки и на
регионите. Показателите, които се използват за определяне на целеви стойности и за
докладване на изпълнението, са приспособени към конкретните действия. При докладването на
изпълнението на високо равнище Комисията се съсредоточава върху общите показатели, които
се използват във всички програми, докладват се за всички операции и се обобщават на
равнище ЕС. Макар в докладването си на високо равнище Комисията да не използва
специфичните за програмите показатели, които са от еднакво значение за оценката на
изпълнението на фондовете на национално и на регионално равнище, те служат за наблюдение
на изпълнението на конкретни програми. Според Комисията въведената система за
наблюдение дава възможност да се следи както прилагането на практика, така и изпълнението
на програмите.
3.7. Специфичните цели, определени в програмната декларация за МФР за периода 2014—
2020 г., съответстват на тематичните цели в Регламента за общоприложимите разпоредби
(РОР) и в Регламента за ЕСФ. Съгласно Регламента за ЕСФ за периода 2014—2020 г.
подкатегориите на различните тематични цели се наричат „инвестиционни приоритети“.
Съгласно член 2, параграф 34 от РОР „специфична цел“ означава резултатът, за който
допринася инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза в определен национален или
регионален контекст чрез действия или мерки, предприети в рамките на такъв приоритет.
Такива специфични цели се определят от всяка държава членка за всеки приоритет на дадена
програма.
1

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕСФ
3.12. Вж. отговора на Комисията по точка 3.70.
3.19. Както беше подчертано в отговорите на Европейската комисия на специалния доклад на
Европейската сметна палата относно финансирането, основано на резултатите, прегледът на
изпълнението беше извършен съгласно изискванията на нормативната база, като бяха оценени
показателите, включени в рамката на изпълнението.
РОР за периода 2014—2020 г. действително изисква да се извършва преглед на изпълнението
чрез оценка на стъпките за изпълнение и показателите, включени в рамката на изпълнението.
Обосновката, залегнала в основата на интервенциите по политиката на сближаване, гарантира
последователна връзка между финансовите показатели и показателите за краен продукт и
резултатите във времето. По време на прегледа на изпълнението щеше да е твърде рано да се
получат резултатите за многогодишните инвестиции, финансирани по линия на политиката на
сближаване, като и да се оцени напредъкът по тях.
3.21. Много от тези ограничения при данните бяха преодолени през текущия програмен
период, най-вече чрез въвеждането на общи показатели за резултатите и на общи определения
за всички показатели.
Комисията продължи усилията си за насърчаване на съпоставителни оценки на въздействието
в държавите членки (например чрез актуализиране на насоките за съпоставителна оценка на
въздействието, обмен на опит). Завършени са близо 100 съпоставителни оценки на
въздействието на ЕСФ и на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ), които обхващат
повечето държави членки, и са съсредоточени върху операции в областта на заетостта,
социалното приобщаване и образованието. Тези доказателства се обобщават систематично
(мета-анализ) и ще бъдат използвани при последващата оценка.
3.23. Подобряването на оценката на политиката на сближаване се подчертава и в доклада на
Европейския парламент, споменат от Европейската сметна палата. „Като цяло запознатите
заинтересовани страни са съгласни, че капацитетът на рамката по отношение на осигуряването
на доказателства за постиженията на политиката на сближаване и изпълнението на отчетни
функции се е подобрил на равнище ЕС.“
Освен това делът на съпоставителните оценки в ЕСФ е значително по-висок, отколкото този в
ЕФРР.
Що се отнася до методите, според информационното бюро по оценката „в много от оценките
на въздействието се използват сравнително усъвършенствани техники, които са разработени
така, че да се разграничат ефектите от изследваните мерки от други фактори, и по-специално
съпоставителен анализ, за да се оцени мащабът на ефектите, и теоретичен анализ, за да се
проследят връзките между мерките и наблюдаваните резултати“.
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ продължава да изгражда капацитет за
оценка в държавите членки с подкрепата на Изследователския център за оценка на
въздействието и информационното бюро по оценката.
3.24. Финансовият регламент е основният отправен акт, що се отнася до принципите и
процедурите, уреждащи създаването, изпълнението и контрола на бюджета на ЕС, но насоките
за по-добро регулиране са документът, в който са определени принципите, които Европейската
комисия следва при изготвянето на нови инициативи и предложения и при управлението и
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оценката на съществуващи нормативни актове. В съответствие с насоките за по-добро
регулиране при своите оценки Комисията винаги прилага критериите за ефективност,
ефикасност, съгласуваност, уместност и европейска добавена стойност на интервенциите.
3.25. Показателите за изпълнение са полезен инструмент за наблюдение на изпълнението на
дадена програма. Чрез тях могат например да се установят на ранен етап проблеми с
изпълнението/прилагането, на които може да се наложи да се обърне внимание. При оценката
на изпълнението на дадена програмата обаче често се налага да се отиде по-далеч от анализа на
показателите за изпълнение, за да се обхване друга уместна количествена и качествена
информация. Никой набор от показатели за изпълнение не може да отрази всички съответни
аспекти на изпълнението на дадена програма. Затова фактът, че даден показател за изпълнение
е (или не е) „на път“ да достигне целевата стойност, не означава непременно, че самата
програма е (или не е) „на път“ да изпълни целите си.
Комисията предоставя своята оценка за напредъка по показателите спрямо целта в
програмните декларации. В някои случаи тази оценка се различава от оценката на
Европейската сметна палата в настоящия доклад поради използването на различни
методологии.
3.26. Вж. отговора на Комисията по точка 3.71.
3.29. Както е посочено в годишния доклад за дейността на ГД „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“, оценката на изпълнението се основава на шест показателя и включва
цялостна оценка. Физическите показатели (крайните продукти и резултатите) са само един от
тези шест показателя. Комисията е на мнение, че физическите показатели не са достатъчни, за
да се оцени изпълнението на дадена програма, и че следва да се вземат предвид и други
аспекти, като финансовото изпълнение и административния капацитет.
3.33. В споменатото проучване е представен анализ на програмирането на европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. и се подчертава, че
специфичните за всяка държава препоръки са взети предвид при стратегическия избор,
заложен в оперативните програми. От анализа на инвестиционните приоритети и
специфичните цели, избрани в оперативните програми, е видно, че специфичните за всяка
държава препоръки не само са взети предвид при стратегическия избор, но и че европейските
структурни и инвестиционни фондове всъщност допринасят за тяхното прилагане. Връзките
между европейските структурни и инвестиционни фондове и специфичните за всяка държава
препоръки са особено добре развити по отношение на активната политика по заетостта и
мрежовите индустрии и в по-малка степен в други области на политиката.
3.40. Общото заключение от проучването е, че операциите по линия на ЕСФ и ИМЗ са
допринесли за подобряване на пригодността за заетост на младите хора в цяла Европа. Някои
елементи, като новаторските методи за достигане до целевите групи, координацията между
партньорите и цялостният подход към заетостта, са били от особено значение за постигането
на този резултат. В проучването се стига до заключението, че дори прилагането да е отнело
повече време в началото от оперативна гледна точка, напредъкът по него е добър и има
дългосрочни положителни ефекти върху пригодността за заетост.
3.42. За да смекчи социално-икономическото въздействие на кризата, свързана с COVID-19, ЕС
въведе инструменти за подпомагане на държавите членки, включително като мобилизира
ресурси по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (CRII/CRII+ и
REACT-EU) и SURE. До голяма степен благодарение на тези успешни мерки, с които бяха
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подкрепени националните политики по заетостта, спадът в заетостта беше смекчен и
значително по-нисък от въздействието върху работното време.
3.45. Почти 75 % от общия брой участници, подпомогнати от ЕСФ, са били безработни,
дългосрочно безработни или неактивни лица. Това показва, че ЕСФ е ефективен инструмент за
подкрепа на хора, които са се откъснали в по-голяма степен от пазара на труда. Освен това, тъй
като целевите групи на операциите в областта на активните политики по заетостта (тематична
цел 8) обикновено са безработните лица, делът на неактивните лица естествено е по-нисък. В
други тематични области като образованието и обучението (тематична цел 10) техният дял е
значително по-висок (68 %), включително ученици и студенти например.
Вж. също констатациите и оценките на Европейската сметна палата в точка 3.72.
3.49. Както се подчертава в проучването относно оценката на подкрепата от ЕСФ за
младежката заетост 2: „ИМЗ и ЕСФ са донесли значителна европейска добавена стойност. Това
включва ефекти, свързани с обема, които произтичат от осигуряването на подкрепа за
интервенции, които не са финансирани от други национални или регионални програми, и
създаването на предпоставки за осъществяването на допълнителни действия. Постигнати са и
важни ефекти по отношение на обхвата, които произтичат от разширяването на обсега на
съществуващите действия и увеличаването на целевите групи или насочването на усилията
към групи, които не са обхванати от други програми. Въпреки че ефектите на ролите, не са
толкова изразени, финансираните по линия на ИМЗ и ЕСФ операции в областта на младежта
бяха от значение за повишаване на осведомеността относно положението на незаетите с
работа, учене или обучение лица в държавите членки. В по-малък брой случаи ИМЗ и ЕСФ
доведоха до ефекти, на ролите, изразяващи се във включването на новаторски действия,
въведени по линия на фондовете, в политиките за младежка заетост.“
3.50. Мобилността на работната сила в Европейския съюз се увеличава. Между 2014 г. и
2018 г. делът на чужденците в общия брой заети лица се е увеличил от 7,1 % на 8,3 %, за което
подкрепата от ЕСФ несъмнено е изиграла роля.
През програмния период 2014—2020 г. мерките за мобилност на работната сила, включително
дейностите на EURES, са програмирани в рамките на тематична цел 8 на ЕСФ „насърчаване на
устойчивата и качествена заетост и подкрепа на мобилността на работната сила“. Измерването
на мобилността на работната сила е свързано със специфични ограничения като липсата на
универсално определение.
Регламентът относно EURES (Регламент (ЕС) 2016/589), съгласно който държавите членки
трябва да събират информация за дефицита и излишъка на работна ръка, остава главното
правно основание за събиране на относима информация (по-специално член 30 от него).
Създаването на Европейския орган по труда (Регламент (ЕС) 2019/1149) ще позволи на
Комисията и държавите членки да следят и оповестяват данни за потоците и моделите на
трудовата мобилност в Съюза въз основа на докладите на Европейския орган по труда, като
използват статистическите данни на Евростат и наличните национални данни.
Комисията продължава своята аналитична работа относно тенденциите и предизвикателствата
пред различните категории мобилни работници.
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Европейска комисия, 2020 г., Изследване с цел оценка на подкрепата от ЕСФ за младежката
заетост, окончателен доклад, април 2020 г.
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3.54. Комисията приема изключително сериозно борбата срещу бедността. В своя инструмент
REACT-EU, стартиран като част от плана за възстановяване за Европа, Комисията предложи
допълнителните средства, отпуснати на Европейския социален фонд, да бъдат насочени
приоритетно, наред с другото, към мерки за справяне с детската бедност.
Комисията също така внесе предложение за препоръка за създаване на Европейска гаранция за
децата, което беше прието от Съвета на 14 юни 2021 г. Това ще допринесе за предотвратяване
и противодействие на социалното изключване сред децата.
3.55. Системата за наблюдение на ЕСФ, основана на общи показатели, предоставя универсална
информация а) за достигането на фонда до най-важните целеви групи чрез общите показатели за
крайните продукти и б) за най-важните видове резултати чрез показателите за преки резултати.
Системата за наблюдение на ЕСФ осигурява внимателен баланс между нуждите от
информация на равнище ЕС и данните, които държавите членки събират от хиляди операции и
бенефициери. С цел да се ограничи административната тежест при събирането на данни
доказателства за специфичните за целевата група резултати се извличат чрез оценки.
Трудностите при събирането на данни за групите в неравностойно положение бяха взети
предвид в новите разпоредби за периода 2021—2027 г. Докладването за тези целеви групи ще
бъде улеснено (използване на регистри с данни, възможност да се използват обосновани
оценки). Освен това в рамките на ЕСФ+ ще бъдат предвидени две отделни специфични цели,
насочени към гражданите на трети държави и ромите, с което ще се създадат предпоставки за
измерване на тяхното изпълнение.
3.58. През периода 2021—2027 г. изискванията за тематична концентрация ще осигурят
възможност дейностите да бъдат насочени по-добре към най-уязвимите групи. Всички
държави членки ще трябва да отделят поне 25 % от средствата по ЕСФ+ за социално
приобщаване. 5 % от средствата по ЕСФ+ ще бъдат отделени за справяне с детската бедност в
държави членки с риск от бедност и изключване (AROPE) над средния за ЕС, а 12,5 % — за
мерки за младежка заетост в държави членки с дял на лицата, незаети с работа, учене или
обучение, над средния за ЕС. Освен това всички държави членки ще трябва да отделят наймалко 3 % от средствата си по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за справяне
с най-крайните форми на бедност. В Регламента относно ЕСФ+ са включени също така
показатели, отразяващи уязвимостта на участниците.
И накрая, през юни 2021 г. Комисията изпрати писмо до всички държави членки, с което ги
прикани да увеличат инвестициите в отговор на нуждите на групите в неравностойно
положение.
3.59. Подкрепата за програми и проекти чрез финансиране по линия на политиката на
сближаване ще продължи през програмния период 2021—2027 г. Що се отнася по-специално
до интегрирането на ромите, Комисията ще гарантира наличието на финансиране за подкрепа
на програми и проекти в тази област в съответствие с приоритетите, определени в стратегията
за ромите.
3.67. РОР за периода 2021—2027 г. ще спомогне за засилване на взаимното допълване, особено
по отношение на програмирането, изпълнението, наблюдението и контрола, с цел по-добро
отчитане на целевите групи, разграничителните линии между тематичните области и наличния
бюджет. Освен това в РОР вече е предвидена например възможността за подкрепа на проекти,
получили Печат за високи постижения по друг инструмент на ЕС с финансиране от ЕФРР или
ЕСФ+.
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3.68. От началото на мандата на настоящата Комисия бяха предприети редица действия за
повишаване на уменията, по-специално на цифровите умения, чрез програмата за умения за
2020 г., плана за действие в областта на цифровото образование и цифровото десетилетие
например, както и чрез използване на финансиране не само от ЕСФ+, но и от други
инструменти като Erasmus+ и REACT EU. Отскоро, следвайки насоките на Комисията 3,
държавите членки използват също Механизма за възстановяване и устойчивост и своите
планове за възстановяване и устойчивост, за да инвестират в цифрови умения.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.70. Комисията е на мнение, че крайните продукти дават добра индикация дали една
инвестиция по линия на ЕСФ е на път да постигне целите си и да даде очакваните резултати.
Резултатите се проявяват след повече време и поради това повечето държави членки не са ги
включили в рамката за изпълнение за периода 2014—2020 г. Междинният преглед на
програмите за периода 2021—2027 г. ще бъде различен от прегледа на изпълнението през
предходния период и ще включва качествена, многоизмерна оценка, основана на широк кръг
от фактори, на базата на която ще се определи ефективността на програмата в края на 2024 г.
Вж. също констатациите и оценките на Европейската сметна палата в точка 3.12.
3.71. Тъй като целите, определени от държавите членки в програмите по линия на ЕСФ, се
основават предимно на специфични показатели, Комисията не може да разчита на тях, за да
оцени съвкупните цели на равнище ЕС. Поради това тя избра редица общи показатели, за
които бяха налични данни от предишния програмен период. От самото начало обаче
Комисията също така заяви, че тези цели ще трябва да бъдат коригирани в хода на
изпълнението, най-вече поради промени в методологията спрямо предходния период
(напр. изключването на непреки участници). Комисията не го е направила в този случай и не
коригира целите си, за да улесни постигането им.
Вж. също констатациите и оценките на Европейската сметна палата в точка 3.26.
3.72. Почти 75 % от общия брой участници, подпомогнати от ЕСФ, са били безработни,
дългосрочно безработни или неактивни лица. Това показва, че ЕСФ е ефективен инструмент за
подкрепа на хора, които са се откъснали в по-голяма степен от пазара на труда.
Вж. също констатациите и оценките на Европейската сметна палата в точка 3.45.
3.73. Комисията приема изключително сериозно борбата срещу бедността. От началото на своя
мандат тя е приела няколко мерки на политиката и е предоставила възможности за
финансиране на борбата с (детската) бедност.
Вж. също отговора на Комисията по точка 3.54.
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Европейска комисия, работен документ на службите на Комисията — Насоки на Комисията до
държавите членки относно плановете за възстановяване и устойчивост, част 1, януари 2021 г.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС —
СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 ГОДИНА
ГЛАВА 4 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
ВЪВЕДЕНИЕ
4.1. Предназначението на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА)
е да бъдат подпомогнати рибарите, за да въведат практики за устойчив риболов, както и
крайбрежните общности, за да разнообразят своите икономики, като по този начин ще се подобри
качеството на живот по бреговете на Европа. Комисията анализира и прави оценка на постигнатите
резултати от работата на фонда на равнището на мерките. Оценката на приноса на фонда и на
неговите резултати в малък мащаб е съществено важна предвид малкия размер на фонда,
изключителното разнообразие на подкрепените дейности, както и възможността голям брой
фактори сериозно да влияят на икономиките и на средата, в която секторът осъществява дейност.
В член 5 от Регламента за ЕФМДР са изложени четирите цели на ЕФМДРА. Те не са
ограничени до принос към изпълнението на общата политика в областта на рибарството
(ОПОР). При оценката на по-широките въздействия на равнището на ОПОР ЕСП използва
показателите за изпълнението и информацията, представена в програмната декларация за
ЕФМДРА и в годишния доклад за управлението и изпълнението, които са извън обхвата на
оценката на резултатите и постиженията на ЕФМДРА. ЕФМДРА допринася за изпълнението
на целите на ОПОР (определени в член 2 от Регламента за ОПОР, както и в член 28 от
Регламента за ОПОР по отношение на външното измерение на ОПОР), но както е посочено в
отговорите на Комисията в целия доклад, той е само един от множеството инструменти,
включващи, наред с другото, мерки за опазване, научни познания за запасите, мерки за
контрол и за прилагане и много други, които допринасят за изпълнението на целите на
ОПОР. Освен това съществуват и множество допълнителни външни фактори, като цените на
горивата, пазарното търсене, метеорологичните условия, замърсяването и изменението на
климата. Взети заедно, всички тези фактори, които имат множество взаимни зависимости,
определят по какъв начин се осъществява риболовът и поради това оказват влияние и върху
постигането на целите на ОПОР по различни, но взаимозависими начини. Ето защо е
невъзможно да бъде установена и показана ясна и изключителна причинно-следствена връзка
между резултатите, постигнати от ЕФМДРА, и постигането на общите цели на ОПОР.
ЕФМДРА допринася за целите на ОПОР чрез предоставяне на финансова подкрепа, която
може да помогне за постигането на малки промени в правилната посока, например за
допълване на политиката за опазване. Ето защо не е реалистично да се очаква, че ЕФМДРА сам
по себе си може да доведе до забележителен напредък в постигането на целите на ОПОР.
Най-полезните информация и данни за изпълнението са тези, които показват как малките
инвестиции, направени в рамките на ЕФМДРА, допринасят в малък мащаб. Следователно те се
отнасят за броя на операциите, насочени към определена мярка, и свързания с тях размер на
инвестициите. Това е подходът, възприет в годишните доклади относно изпълнението на
ЕФМДРА, в които се обобщават отчетените от държавите членки данни на равнището на
операцията. Докладите се публикуват на уебсайта на Комисията, предназначен за морското
дело и рибарството. Комисията счита тези източници за подходящи и точни, за да направи
оценка на резултатите от ЕФМДРА по подходящ начин.
4.6. При оценката на по-широкото въздействие на равнището на ОПОР ЕСП използва
показателите за изпълнението и информацията, представена в програмната декларация за
ЕФМДРА и в годишния доклад за управлението и изпълнението, които са извън обхвата на
оценката на резултатите и постиженията на ЕФМДРА. В отговорите си Комисията подчерта
подобни случаи в целия доклад.
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Комисията смята, че с включването на по-подробна информация относно операциите по линия
на ЕФМДРА, като видове операции, подробни данни за финансовия принос и географското
разпределение, анализът на постигнатите от фонда резултати би станал още по-пълен. Да се
свързва обаче индивидуалният принос на ЕФМДРА с постигането на широките цели на ОПОР
е голямо предизвикателство. Комисията смята, че приносът на ЕФМДРА за постигане на
целите на политиката е извън обхвата на резултатите и постиженията на фонда. Освен това поважна роля играят други фактори, като действителното законодателство, свързано с ОПОР, и
неговото изпълнение, използването на други инструменти на политиката и външни фактори,
като въздействието на изменението на климата или замърсяването.
ЕФМДРА допринася за постигането на целите на ОПОР чрез един по-скоро скромен финансов
пакет. През седемгодишния период 2014—2020 г. неговият принос за целите на ОПОР е бил
приблизително 3,5 млрд. евро 1, което се равнява на 500 млн. евро годишно за 27-те държави —
членки на ЕС. Предвид общия размер на ЕФМДРА целевите инвестиции, които той подкрепя,
могат да имат само малък принос. Въпреки че показателите за резултати на макроравнище не
винаги показват ролята на ЕФМДРА за постигането на целите на ОПОР, фондът е неизменна
част от последователен набор от инструменти, с който се подпомага постигането на целите на
политиката.
За да изготви оценка на резултатите от работата на фонда, Комисията използва подходяща
информация в контекста на приоритетите на Съюза, специфичните цели и отделните
операции. В допълнение към програмните декларации и Годишния доклад за управлението и
изпълнението, Комисията последователно използва годишните данни на равнището на
операцията, отчетени от държавите членки съгласно член 97, параграф 1, буква а) от
Регламента за ЕФМДР (данни от Infosys), както и данните, отчетени от държавите членки в
техните годишните доклади за изпълнението (ГДИ) съгласно член 114 от Регламента за
ЕФМДР.
ЕФМДРА е единственият фонд по Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) с такава
подробна обща система за мониторинг и оценка, която улеснява мониторинга на резултатите,
постигнати от ЕФМДРА на равнището на операцията, чрез система, позната като Infosys. Поконкретно това е инструмент за оценка на въздействието на подкрепата от ЕФМДРА върху
бенефициентите, като предоставя доказателства за подобряване на ефективността, уместността
и ефикасността на публичните инвестиции. Той също така допринася за подобряване на
прозрачността, ученето и отчетността, като това го превръща в ключов източник на данни,
който Комисията взема предвид при изготвянето на оценка на резултатите от ЕФМДРА.
4.7. По линия на ЕФМДРА се предоставя финансова подкрепа за постигането на целите на
ОПОР. По фонда обаче се подкрепят и други също толкова важни цели. Освен това, както е
посочено в точка 4.6, целевите инвестиции, които той подкрепя, могат да имат толкова малко
въздействие, че да няма видими резултати на равнището на целите на ОПОР. Те не могат да
бъдат постигнати само с един инструмент за подкрепа, а са и следствие от полезни
взаимодействия между различни политики и инструменти на национално равнище и на
равнището на ЕС, както и от конкретния национален или регионален контекст.
Комисията подчертава влиянието на други фактори, много от които с външен характер, върху
постигането на целите на ОПОР, както е посочено в точка 4.3.
4.8. Комисията отбелязва, че тези специфични цели отговарят на цели а) и б) съгласно член 5
от Регламента за ЕФМДР. В член 6 от Регламента за ЕФМДР специфичните цели са
определени като елементите, посочени по всеки приоритет на Съюза.

1
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4.10. Комисията счита, че тази връзка с общия допустим улов (ОДУ) е свързана с резултатите
от ОПОР. Вж. също отговора на Комисията по точка 4.6.
Комисията подчертава, че цел б) от член 5 от Регламента за ЕФМДР е допълнително разделена
на приоритет 3 на Съюза и неговите специфични цели (член 6 от Регламента за ЕФМДР).
Цел б) и свързаният с нея приоритет 3 на Съюза са насочени единствено към две специфични
цели: събиране и контрол на данни
Цел б) не е насочена към управлението на политиката за опазване на рибните ресурси с цел
постигане на устойчиви равнища на риболов.
Определянето на ОДУ представлява мярка за опазване на рибните ресурси, свързана с
резултатите от ОПОР.
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕФМДРА
4.14. Показателите за изпълнението са полезен инструмент за наблюдение на изпълнението на
дадена програма. Чрез тях могат например да се установят на ранен етап проблеми с
изпълнението/прилагането, на които може да се наложи да се обърне внимание. При оценката
на изпълнението на дадена програма обаче често се налага да се отиде по-далеч от анализа на
показателите за изпълнението, за да се обхване друга уместна количествена и качествена
информация. Никой набор от показатели за изпълнението не може да отрази всички съответни
аспекти на изпълнението на дадена програма. Затова фактът, че даден показател за
изпълнението е или не е „на път“ да достигне целевата стойност, не означава непременно, че
самата програма е или не е „на път“ да изпълни целите си.
Комисията предоставя своята оценка за напредъка по показателите спрямо целта в
програмните декларации. Тази оценка в някои случаи се различава от оценката на
Европейската сметна палата в настоящия доклад поради използването на различни
методологии.
4.15. Комисията счита, че информацията за изпълнението, с която разполага, представя пълна и
точка картина. Както е посочено в точки 4.1. и 4.6, Комисията отбелязва, че единствено във
фигура 4.4 се съдържат показатели, представени в програмната декларация.
Комисията смята, че оценката на въздействието на реформата на ОПОР от 2011 г., на която
ЕСП се позовава в тази точка, е извън обхвата на резултатите от ЕФМДРА, както и че
основният анализ вече не е актуален.
4.16. Според Комисията в анализа на резултатите, постигнати от ЕФМДРА, следва да бъдат
обхванати и резултатите на равнището на целите на политиката, като анализът следва да се
основава на крайните продукти, въздействията и финансовото участие.
Комисията е съгласна, че програмната декларация и ГДУИ са съсредоточени върху броя на
бенефициентите и операциите, както и че в програмната декларация и ГДУИ не е предвидена
логика на интервенцията, свързваща приноса на ЕФМДРА с постигането на целите на
политиката.
4.17. Както е посочено в отговора на Комисията по точка 4.6, въздействието, което подкрепата
от ЕФМДРА може да има на високото равнище на целите на ОПОР, трябва да се счита за
минимално.
4.22. Комисията положи усилия да подобри растежа в сектора с приемането на „Стратегически
насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021—
2030 г.“ (COM (2021)236 final) с цел да се обърне внимание на предизвикателствата, пред
които е изправен секторът, за да се постигане по-нататъшен напредък в устойчивото развитие
на сектора.
4.25. Комисията отбелязва, че ЕФМДРА е най-подходящият инструмент, с който да се
подкрепи общата политика в областта на рибарството и постигането на всичките ѝ цели, т.е да
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се допринесе за икономическата, социалната и екологичната устойчивост на рибарството. В
тази насока с този инструмент активно се подкрепя опазването на биологичното разнообразие
и морската среда, както и смекчаването на вредите, причинени от сектора на рибарството.
Комисията може да представи доклад за разходите по ЕФМДРА с оглед постигането на
екологичните цели, въпреки това тя подчертава, че не може разумно да се очаква, че
екологичните показатели ще се променят единствено въз основа на инвестициите по линия на
ЕФМДРА (по-малко от 500 милиона евро годишно, свързани с целите на ОПОР, за целия ЕС).
Например по ЕФМДРА може да се подпомагат проучвания и анализ в подкрепа на ключови
екологични теми, като създаване на мрежа от морски защитени територии (МЗТ) или
постигане на добро състояние на околната среда (ДСОС), но размерът на мрежата от МЗТ или
нивото на напредък към ДСОС във водите на Съюза не може да се определят единствено от
инвестициите по линия на ЕФМДРА, а зависят от редица други външни фактори и други
инструменти на политиката на национално и световно равнище и на равнището на ЕС. С
помощта на рамката за мониторинг и оценка на ЕФМДРА може да се опише ефективно какъв
размер на помощта е разпределен за теми, свързани с околната среда, и колко проекти са
подкрепени.
4.27. Комисията подчертава, че тази точка е свързана с по-всеобхватни въпроси по линия на
общата политика в областта на рибарството. ЕФМДР е само един от множеството
инструменти, с които може да се допринесе за изпълнението на задължението за разтоварване,
например като се помага на рибарите да купуват риболовни съоръжения с възможност за подобра селекция, като се добавя стойност към нежелания преди това улов и се приспособяват
пристанищата, халетата за рибни борси и покритите лодкостоянки, за да се улесни
разтоварването. До края на 2020 г. в 27-те държави — членки на ЕС, за тези мерки са поети
задължения в размер на 147 милиона евро подкрепа от ЕФМДРА2.
4.28. Въпреки че ЕФМДРА има принос за изпълнението на ОПОР, много други фактори
оказват влияние върху изпълнението и постигането на целите на ОПОР. Прекратяването на
изхвърлянето на улов и гарантирането на пълното спазване на задължението за разтоварване не
могат да бъдат постигнати единствено чрез предоставяне на подкрепа от ЕФМДРА.
Освен това показателят, споменат в програмната декларация, се отнася за обема на
изхвърления улов, а показателят, споменат в ГДИ за ЕФМДРА, се отнася за промяната в
нежелания улов. Обемът на изхвърления улов се отнася за контекста на изхвърления улов в
целия сектор. Намаляването на нежелания улов се отнася за всички видове улов, които не са
желани по някаква причина, например по икономически причини, а не само за прекратяването
на изхвърлянето.
Държавите членки са в челните редици в контекста на прекратяването на изхвърлянето на улов
и гарантирането на спазването на задължението за разтоварване. За тази цел трябва да бъде
даден висок приоритет на подобряването на техниките за селективен риболов, за да се избегне
и намали в максимална степен нежеланият улов.
Въпреки че това е извън рамките на ЕФМДРА Комисията посочва, че е извършила редица
одити, за да изготви оценка на изпълнението на задължението за разтоварване, в резултат на
което в някои случаи е даден ход на производства за установяване на нарушение.
4.29. Комисията подчертава, че въпросите, които ЕСА е разгледала в тази точка, не попадат в
обхвата на преките резултати и постижения на ЕФМДРА.

2
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4.31. Комисията подчертава, че приносът от ЕФМДРА към тази ключова цел на ОПОР
представлява малка финансова подкрепа и е един от множеството фактори, които оказват
влияние върху целта. Целта за опазване на морските биологични ресурси и поддържането на
риболовните дейности на равнището на максималния устойчив улов (МУУ) са извън обхвата
на резултатите и постиженията на ЕФМДРА.
Постигането на целта за опазване на морските биологични ресурси и извършването на
риболовни дейности на равнището на МУУ съгласно ОПОР е много по-вероятно да бъдат
повлияни от фактори, различни от подкрепата от ЕФМДРА, както е посочено в точка 4.6. Тези
други фактори затрудняват изключително много свързването на тези аспекти с резултатите от
ЕФМДРА.
4.32. Комисията подчертава, че приносът от ЕФМДРА към тази ключова цел на ОПОР
представлява малка финансова подкрепа и е един от множеството фактори, които оказват
влияние върху целта. Целта за опазване на морските биологични ресурси и постигането на
МУУ са извън обхвата на резултатите и постиженията на ЕФМДРА и следва да бъдат
оценявани по отношение на целите на ОПОР.
Комисията признава, че е използвала грешно базовото равнище от 59 % за другите морски
басейни, тъй като то следва да се използва само за североизточната част на Атлантическия
океан.
4.33. Комисията смята, че тази точка е извън обхвата на резултатите и постиженията на
ЕФМДРА.
Що се отнася до приноса на ЕФМДРА към постигането на целите на ОПОР, Комисията смята,
че малкият бюджет на ЕФМДРА сам по себе си не би могъл да има сериозно въздействие
върху постигането на амбициозните цели за устойчивост на ОПОР, които се подкрепят от
много други инструменти на политиката и се влияят от множество външни фактори. Вж. също
отговора на Комисията по точка 4.6.
Комисията отбелязва, че е използвала данните, съгласно които 99 % от обема на разтоварената
в ЕС риба са устойчиви, когато са от запаси, които подлежат на оценка на МУУ, и от ОДУ,
които се управляват единствено от ЕС. Тези данни са използвани последователно във всички
нейни съобщения до широката общественост, НПО и индустрията, както и в миналогодишното
Годишно съобщение относно възможностите за риболов.
По отношение на постигането на целите, определени за равнище на устойчива експлоатация
(Fmsy), трябва да се отбележи, че съзаконодателите се споразумяха да отложат постигането на
целта най-късно до 2025 г. за западната част на Средиземно море.
4.34. Комисията смята, че разглежданите в тази точка въпроси са извън обхвата на резултатите
и постиженията на ЕФМДРА.
Според последната налична информация смъртността от риболов като цяло е намаляла и се
стабилизира под стойност 1,2, като се доближава до стойността 1 през 2019 г.
В Средиземно море и Черно море съотношението между показателите за смъртност от риболов
и максимален устойчив улов се понижи от 2,2 през 2020 г. до 2,1 през 2021 г. Въпреки че тази
стойност продължава да е повече от два пъти над устойчивите равнища, все пак се наблюдава
известно подобрение. Също така е добре да се припомни, че въздействието на мерките за
управление, предприети през 2019 г. и 2020 г., ще може да се забележи в данните за
следващата година, тъй като показателите от мониторинга обхващат периода до 2018 г.
4.35. Комисията смята, че разглежданите в тази точка въпроси са извън обхвата на резултатите
и постиженията на ЕФМДРА.
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По отношение на постигането на целите на опазването е подходящо да се отбележи, че
съзаконодателите се споразумяха да отложат постигането на целта най-късно до 2025 г. за
западната част на Средиземно море.
Както е споменато в точка 4.34, основните данни от мониторинга за Средиземно море и Черно
море са от 2018 г. Добре е да се припомни, че въздействието на мерките за управление,
предприети през 2019 г. и 2020 г., ще може да се забележи в данните за следващата година.
4.36. Комисията подчертава, че разгледаните в тази точка въпроси не попадат в обхвата на
резултатите и постиженията на ЕФМДРА. Освен това след приемането наскоро на мерки за
управление на равнището на ЕС и на международно равнище, Комисията със задоволство
съобщава за появата на първите признаци за напредък в Средиземно море, като показателят за
смъртност от риболов се понижава през 2021 г.
4.40. Комисията отбелязва, че въпросът за вредните субсидии е извън обхвата на резултатите
от ЕФМДРА.
4.41. Комисията е съгласна, че наличието на научни становища е от ключово значение.
ЕФМДРА може да подкрепи дейностите по събиране на данни, но това не е единственият
фактор за осигуряване на успешна система за събиране на данни, научни становища и решения
във връзка с квотите. Подкрепата от ЕФМДРА сама по себе си не е достатъчен фактор за
решаване на проблемите, свързани с научните становища.
4.42. Комисията смята, че тази точка е извън обхвата на резултатите и постиженията на
ЕФМДРА.
4.43. Комисията е съгласна, че успехът на ОПОР е тясно свързан с ефективността на системата
за контрол на рибарството, но счита, че тази точка е извън обхвата на резултатите и
постиженията на ЕФМДРА.
След извършването на оценка от Комисията на системата за контрол през 2015 г., беше
предложено преразглеждането на Регламента на ЕС за контрол на рибарството.
Законодателното предложение се намира на етапа на преговорите между Европейския
парламент и Съвета. Междувременно Комисията продължава да се стреми да гарантира
пълното прилагане на настоящите правила за контрол в държавите членки, като извършва
целеви проучвания, планове за действие, административни разследвания, процедури в
системата EU Pilot и производства за установяване на нарушения, както и да работи в тясно
сътрудничество с Европейската агенция за контрол на рибарството. Подкрепата от ЕФМДРА
представлява само много малка част от непрекъснатата работа на системата на ЕС за контрол
на рибарството.
4.44. Комисията изтъква, че определянето на количествени показатели за измерване на
ефективността на системите за контрол на рибарството в държавите членки е изключително
сложна задача. Съответната цел на ЕФМДРА е да се насърчи изпълнението на ОПОР по
отношение на събирането на данни и контрола на рибарството, а не да се постигне ефективна
система за контрол единствено чрез подкрепата от ЕФМДРА.
В последващата оценка на ЕФМДРА ще бъдат разгледани ефективността и въздействията на
фонда, в това число и по отношение на контрола.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
4.45. Комисията подчертава, че малкият финансов принос на ЕФМДРА трябва да бъде
поставен в контекста на другите инструменти на политиката и на множеството външни
фактори, които оказват влияние върху ОПОР, както е посочено в отговора ѝ по точка 4.6.
Постиженията на ОПОР зависят в голяма степен от тези други инструменти и фактори.
Може да се покаже, че с ЕФМДРА се подкрепят целите на ОПОР по целенасочен и допълващ
начин. Въздействието на ЕФМДРА само по себе си не е достатъчно, за да повлияе в
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действителност на показателите за резултати на равнището на ОПОР. Комисията използва
информацията, с която разполага, за да определи количествено по какъв начин ЕФМДРА е
допринесъл за постигането на целите на ОПОР, като предостави данни за броя на операциите и
отпуснатите финансови средства в подкрепа на мерките по ЕФМДРА. Чрез анализ в годишните
доклади относно изпълнението на ЕФМДРА Комисията прави оценка на начина, по който това
допринася за постигането на целите на ОПОР.
Комисията наблюдава резултатите от ЕФМДРА много по-подробно от общото въздействие на целите
на ОПОР. Комисията постоянно наблюдава напредъка, за да гарантира добро финансово управление, и
всяка година се среща с всяка една държава членка на специална годишна среща за преглед, като
използва случая да посочи незадоволителните развития и да задейства коригиращи мерки.
4.46. Комисията използва най-новата информация, с която разполага, за да определи количествено по
какъв начин ЕФМДРА допринася за постигането на целите на ОПОР, по-конкретно като свързва
годишния брой на операциите и отпуснатите финансови средства от фонда с тези цели.
Комисията смята, че в информацията относно изпълнението следва да бъдат включени
крайните продукти, резултатите, въздействията и финансовото участие, за да се представи
пълна и точна картина на доброто финансово управление на ЕФМДРА.
Изключително трудно е обаче да се свързва индивидуалният принос на ЕФМДРА с
постигането на широките цели на ОПОР.
4.47. Комисията смята, че за да се представят пълна картина и задълбочена оценка на изпълнението
на програмата, програмните декларации и ГДУИ трябва да бъдат допълнени с данни на равнището
на операцията, които са специфични за рамката за мониторинг и оценка на ЕФМДРА.
Все пак Комисията приема, че приносът на ЕФМДР за целите на ОПОР би могъл да бъде по-добре
документиран. Липсата на тази документация затрудни ефективността на одита на резултатите от
ЕФМДРА, тъй като очакванията за това, което може да се постигне с подкрепата на ЕФМДРА на
равнището на ОПОР, могат да бъдат значително завишени без изготвянето на оценка на редица
фактори, влияещи върху постигането на целите на ОПОР. Комисията взе предвид това по
отношение на извлечените поуки във връзка с мониторинга на ЕФМДРА.
По отношение на информационните източници вж. отговора по точка 4.6.
4.48. Комисията смята, че оценката на Европейската сметна палата надхвърля резултатите и
постиженията на ЕФМДРА и прераства в оценка на самото изпълнение на ОПОР.
Въпреки че инвестициите по ЕФМДРА помагат за постигане на желания природозащитен
статус, в действителност те сами по себе си не могат да постигнат този статус.
По подобен начин ЕФМДРА не е единственият фактор за премахване на отрицателните
въздействия на риболовните дейности върху екосистемата.
Комисията се позовава на отговорите си по точките от 4.31 до 4.36.
4.50. Комисията подчертава, че обемът на научните становища не попада в обхвата на
резултатите и постиженията на ЕФМДРА. Наличието на подкрепа от ЕФМДРА само по себе си
не е достатъчно за разрешаване на ограниченията на данните, които не само са свързани с
липса на данни, но и се дължат на нестабилни или остарели модели поради бързо променящите
се ситуации.
4.51. Комисията подчертава, че ЕФМДРА има принос за подобряването на системата за
контрол на рибарството, но нейните резултати не попадат в обхвата на резултатите и
постиженията на ЕФМДРА.
Ефективността, резултатите и въздействието на фонда, включително по отношение на
контрола, ще бъдат оценени по-задълбочено в рамките на последващата оценка на ЕФМДРА
(член 57 от Регламента за общоприложимите разпоредби) въз основа на информацията,
предоставена от държавите членки.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС —
СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 ГОДИНА
ГЛАВА 5 — СИГУРНОСТ И ГРАЖДАНСТВО

ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите е да
допринесе за гарантирането на високо равнище на сигурност в Съюза, като същевременно
защитава свободното движение в него и улеснява законното пътуване. Това включва
ефективно обработване на шенгенските визи чрез подкрепа за обща визова политика и
постигане на единна и висока степен на контрол на външните граници.
Управлението на миграционните потоци и заплахите за сигурността представлява
предизвикателство, с които държавите членки не могат да се справят сами. В действителност
някои държави членки носят значителна тежест поради специфичното си географско
положение и дължината на външните граници на Съюза, които те трябва да управляват.
Премахването на контрола по вътрешните граници прави още по-необходимо да се гарантира
ефективна защита на външните граници. Това изисква общи мерки за ефективен контрол на
външните граници на Съюза, включително подкрепа за съответните информационни системи:
ШИС II (Шенгенска информационна система), ВИС (Визова информационна система), Евродак
(Идентификация на кандидатите) и Eurosur (Европейска система за наблюдение на границите).
Следователно принципите на солидарност и справедливо споделяне на отговорностите не само
между държавите членки, но и между държавите членки и ЕС са в основата на общите
политики в областта на убежището, имиграцията и управлението на външните граници.
Управлението на външните граници на ЕС и сигурността на ЕС изисква значителни ресурси и
капацитет от държавите членки. Подобреното оперативно сътрудничество и координация,
включително обединяването на ресурси в сфери като обучението и оборудването, създават
икономии от мащаба и полезни взаимодействия, които спомагат за по-ефикасното използване
на публичните финансови средства и засилват солидарността, взаимното доверие и
разпределянето на отговорността за общите политики на ЕС между държавите членки.
Докладването относно резултатите от изпълнението на фонда се извършва на редовни интервали.
Съгласно действащите регламенти се изисква държавите членки и Комисията да извършват
междинни и последващи оценки. Данните от мониторинга, които държавите членки събират и
представят на Комисията в своите годишни доклади за изпълнението, предоставят преглед на
напредъка в изпълнението на фонда, докато в оценките се оценява въздействието на подкрепата.
Междинната оценка на ФВС—ГВ беше завършена през юни 2018 г. Поради късното приемане на
регламентите, което доведе до късно започване на изпълнението на програмата, междинната
оценка представляваше само първоначална оценка на ранния етап на изпълнение на ФВС—ГВ.
Последващата оценка от Комисията, която трябва да бъде извършена до края на юни 2024 г., ще
предостави далеч по-всеобхватна оценка на изпълнението на ФВС—ГВ.
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФВС — ГРАНИЦИ И ВИЗИ
5.10. Показателите за изпълнение са полезен инструмент за мониторинг на изпълнението на
програмата. Те могат например да предоставят ранни сигнали за проблеми, свързани с
резултата/изпълнението, които може да изискват внимание. Оценката на изпълнението на
програмата обаче често изисква да се излезе извън рамките на анализа на показателите за
изпълнението, за да се включи друга подходяща количествена и качествена информация. Не
съществува набор от показатели за изпълнението, който да може да отразява всички съответни
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аспекти на изпълнението на програмата. Следователно фактът, че даден показател за
изпълнение е (или не е) „на път“ да изпълни целта си, не означава непременно, че самата
програма е (или не е) „на път“ да изпълни целите си. Комисията представя своята оценка на
напредъка на показателите по отношение на целевите стойности в програмните декларации.
Тази оценка в някои случаи се различава от оценката на ЕСП в настоящия доклад поради
използването на различни методики.
Тъй като държавите членки ще продължат изпълнението на ФВС—ГВ до края на 2022 г., а
късното докладване на данни за изпълнението е обичайна практика, всяка оценка на успеха на
този етап трябва да бъде ориентировъчна и вероятността за постигане на целта трябва да бъде
оценена в тази двугодишна перспектива.
5.11. Годишният доклад за управлението и изпълнението и програмната декларация съдържат
обобщени данни на равнището на ЕС. За да се оценят разпределените средства от държавите
членки, е необходимо да се направи справка с данните, предоставени от държавите членки в
отчетите или в годишните доклади за изпълнението.
5.13. Обикновено липсва информация за икономичността и ефикасността на програмите на
годишна база. Тези аспекти до голяма степен произтичат от нормативната уредба и се измерват
в по-дългосрочен план.
Фактът, че много от показателите са свързани с крайните продукти, е уреден в съответния
регламент. Изпълнението на ФВС—ГВ ще продължи до края на 2022 г. Държавите членки ще
представят на Комисията последваща оценка до 31.12.2023 г.
5.14. Комисията би искала да посочи, че показателите не са класифицирани като показатели за
крайни продукти или за резултати нито в Регламент 516/2014, нито в приложение IV към
Регламент 516/2014, в което са определени общите показатели. Поради това твърдението, че
„Повече от половината (7 от 12) от показателите по ФВС—ГВ, публикувани в годишния
доклад за управлението и изпълнението и програмните декларации, са показатели за
изпълнението“ се основава на класификацията на ЕСП, а не на регламента.
Регламентът за ФВС—ГВ не изисква докладване относно постигането на оперативните цели.
Държавите членки обаче ще представят на Комисията последваща оценка до 31.12.2023 г.
Комисията ще представи на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите последваща оценка до 30 юни 2024 г.
В съответствие със законодателната рамка държавите членки все още усвояват средства през
2021 г. и 2022 г. Резултатите, свързани с тези действия, естествено ще се материализират едва
след 2020 г.
Освен това Комисията би искала да посочи, че няколко държави членки докладват относно
показателите след приключването на проектите. Това може да създаде погрешно впечатление,
че не е постигнат напредък по отношение на поставените цели, докато всъщност проектите
напредват на място, като се докладва след приключването им.
5.15. Комисията счита, че годишният доклад за управлението и изпълнението представя
балансирана картина на развитието. Както е обяснено в методологичната бележка,
показателите се избират въз основа на критерии, като наличност на данни и целесъобразност.
Напредъкът към постигането на целите не е критерий за включване.
Няколко държави членки докладват за показателите след приключването на проектите. Това може
да създаде погрешно впечатление, че не е постигнат напредък по отношение на поставените цели,
докато всъщност проектите напредват на място, като се докладва след приключването им.
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5.16. Държавите членки могат сами да избират кога да изпълняват проектите в рамките на
своите многогодишни програми. Това води по необходимост до диференцирано изпълнение
между държавите членки.
Що се отнася до трите държави (Франция, Словения, Норвегия), които докладваха за
извънредно развитие на дейностите за консулско сътрудничество, следва да се отбележи, че
повечето държави членки и асоциирани към Шенген държави не са определили цел.
5.17. Комисията счита, че като цяло всички включени показатели за изпълнение са от значение
за целите на програмата. ФВС има за цел да „допринася“ за постигането на тази цел („да
допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза“), а не да я постигне сам
по себе си. Показателите са инструмент за оценка на този принос на ЕС, но сами по себе си не
са достатъчни, за да го направят. Както е споменато от Сметната палата, усилията за постигане
на целта могат да бъдат повлияни от външни фактори, като тези фактори не могат да бъдат
измерени чрез показателя, а само ex post към момента на оценката.
Данните за показателите винаги следва да се анализират заедно с друга количествена и
качествена информация, за да се оцени изпълнението на програмата.
В това отношение, като се има предвид естеството на целите на ФВС, е трудно да се направи
прогноза поради голямата нестабилност на съответните външни фактори, включително
политическата ситуация в основните трети държави на транзитно преминаване и произход на
незаконната миграция, миграционната криза, предизвикана от войната в Сирия, и еволюцията
на пандемията от COVID.
5.20. Междинната оценка дава положителна оценка на резултатите на ФВС—ГВ: „Фондът
допринесе за ефективното прилагане на общата визова политика на ЕС. Той улесни законното
пътуване. Дейностите за обмен на информация и обучение допринесоха за еднаквото прилагане на
достиженията на правото на ЕС в областта на визовата политика. Фондът изигра важна роля в
разработването на информационни системи в подкрепа на общата визова политика“.
Вж. също отговора по точка 5.15.
5.21. Вж. отговора по точка 5.10.
Освен това се отбелязва, че някои държави членки все още не са докладвали за броя на
обучените служители и часовете обучение, тъй като те ще направят това едва след като
проектът(ите) приключи(ат).
5.23. Що се отнася до обучението на граничните служители, eu-LISA и CEPOL, подпомагани
от Комисията, вече са разработили курсове за обучение, модули и уебинари относно ШИС
(технически, оперативни и правни аспекти). Понастоящем това обучение е съсредоточено
конкретно върху подготовката за пускането в действие на подобрената ШИС в началото на
2022 г. От страна на държавите членки всички са разработили национални програми за
подготовка на ползвателите за пускането в действие на подобрената ШИС.
5.24. Предприемат се мерки за разрешаването на този проблем.
5.25. Комисията счита, че постигането на целта не е непременно малко вероятно.
5.27. EUROSUR е рамка за обмен на информация и сътрудничество между държавите членки и
Frontex с цел подобряване на ситуационната осведоменост и повишаване на способността за
реагиране по външните граници.
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5.30. За въвеждането и поддържането на информационни системи на ЕС са необходими
значителни инвестиции както от ЕС, така и от участващите държави от Шенген.
Комисията не е правно задължена да докладва изчерпателно относно общите разходи.
Разходите за разработването на преработената ШИС, СВИ и ETIAS обаче са посочени в
законодателните финансови обосновки (COM(2016)194 за СВИ, COM(2016)731 за ETIAS и
COM(2016)881, 882, 883 за преработената ШИС).

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
5.32. Изпълнението на ФВС—ГВ на равнището на отделните държави членки и общо е
естествено повлияно от външни фактори, като например политическите събития.
Комисията счита, че като цяло всички включени показатели за изпълнение са от значение за
целите на програмата. Данните за показателите винаги следва да се анализират заедно с друга
количествена и качествена информация, за да се оцени изпълнението на програмата.
Последващата оценка ще оцени до каква степен програмата е постигнала общата цел за принос
към високо равнище на сигурност в ЕС.
5.33. Комисията отбелязва, че процентът от 55 % от отпуснатите средства по националните
програми, които са били изплатени, се отнася до края на 2020 г., т.е. две години преди края на
периода на изпълнение. По този начин много резултати вероятно ще се материализират през
последните две години от периода на изпълнение.
5.34. Комисията счита, че в годишния доклад за управлението и изпълнението се представя
балансирано развитие чрез използването на показатели, за които вече съществува надежден
набор от данни (вж. коментарите по точка 5.15).
В съответствие със законодателната рамка държавите членки все още усвояват средства през 2021
г. и 2022 г. Резултатите, свързани с тези действия, естествено ще се реализират едва след 2020 г.
Освен това Комисията би искала да посочи, че няколко държави членки не докладват относно
показателите, свързани с проекти, чието изпълнение все още продължава. Те ще актуализират
тези показатели след приключването на проектите. Това може да създаде погрешно
впечатление, че не е постигнат напредък по отношение на поставените цели, докато всъщност
проектите напредват на място, като се докладва след приключването им.
5.35. Държавите членки все още не са докладвали изцяло за съответния брой часове обучение,
тъй като те ще направят това едва след като съответният(те) проект(и) приключи(ат) и
периодът на изпълнение все още продължава.
Броят на средните часове обучение трябва да бъде взет предвид заедно с други елементи, за да
се стигне до заключение. Последващата оценка ще оцени действителния принос на фонда за
последователното прилагане на достиженията на правото на ЕС.
5.36. Това заключение е свързано с препоръките, отправени от ЕСП в Специален доклад №
20/2019 за 2019 г., които са в процес на изпълнение.
Комисията е взела всички подходящи мерки за подобряване на инструментите за контрол на
качеството на данните.
Обучението на равнището на държавите членки се предоставя чрез множество действия по
линия на ФВС—ГВ.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС —
СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 ГОДИНА
ГЛАВА 6 „ГЛОБАЛНА ЕВРОПА“

ВЪВЕДЕНИЕ
6.1 Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) е средството, чрез което ЕС подкрепя
от 2007 г. насам реформите в региона, обхванат от процеса на разширяване, с финансова и
техническа помощ. С помощта на ИПП бенефициерите изграждат капацитет през целия процес
на присъединяване, което постепенно води до положителни промени в региона.
Комисията непрекъснато подобрява своя подход за оценка на изпълнението на външните
инструменти както на равнище програма, така и на равнище интервенция и своето докладване
относно постигнатия напредък. Изпълнението на инструментите се измерва чрез използване на
различни инструменти, включително показатели и оценка на изпълнението в
проектобюджетните програмни декларации, ориентирани към резултати мониторинг и
показатели, включени в годишния доклад за изпълнението на инструментите на Европейския
съюз за финансиране на външни дейности, както и за оценки на равнище проект/програма и на
стратегическо равнище. Що се отнася до проектобюджетните програмни декларации, ИПП
отбелязва напредък в постигането на своите цели. Например по отношение на показателя за
стопанска дейност, за който междините цели бяха изпълнени и изпълнението е в ход. Добър
напредък бе постигнат и в някои ключови области, по-специално тези, свързани със
селскостопанския сектор, в който редица икономически субекти постепенно се доближават до
стандартите на ЕС или вече са постигнали своите цели. Въз основа на своя опит Комисията
предприе допълнителни стъпки за подобряване на измерването на изпълнението във всички
области на подкрепа по ИПП. По ИПП III — програмата приемник на ИПП II, Комисията
предложи нова комбинация от показатели за въздействие и резултати/крайни продукти за поточно отразяване на оценката на изпълнението в ключови области на интервенция с оглед на
постигането на поставените цели. Комисията публикува изчерпателна информация за
резултатите чрез годишния си доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за
финансиране на външната дейност.
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПП II
6.11 Показателите за изпълнение са полезен инструмент за мониторинг на изпълнението на
програмата. Те могат например да предоставят ранни сигнали за проблеми, свързани с
резултата/изпълнението, които може да изискват внимание. Оценката на изпълнението на
програмата обаче често изисква да се излезе извън рамките на анализа на показателите за
изпълнението, за да се включи друга подходяща количествена и качествена информация. Не
съществува набор от показатели за изпълнението, който да може да отразява всички съответни
аспекти на изпълнението на програмата. Следователно фактът, че даден показател за
изпълнение е (или не е) „на път“ да изпълни целта си, не означава непременно, че самата
програма е (или не е) „на път“ да изпълни целите си.
Комисията представя своята оценка на напредъка на показателите по отношение на целевите
стойности в програмните декларации. Тази оценка в някои случаи се различава от оценката на
ЕСП в настоящия доклад поради използването на различни методики.
6.12. Комисията припомня, че съгласно речника на официалната помощ за развитие
определението за показатели за резултати, което Комисията счита за приложимо тук, е
следното: Планираните или постигнатите краткосрочни и средносрочни ефекти от
резултатите от интервенцията, които обикновено изискват колективно усилие от страна
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на партньорите. Резултатите представляват изменения в условията на развитие, които
настъпват в периода от приключването на крайните продукти до постигането на
въздействие. Комисията няма изключителен контрол на напредъка и поради това не смята, че
по-голямата част от показателите са показатели за крайните продукти, а че са по-скоро
показатели за резултатите.
6.13 Напредъкът по всеки показател е посочен в публично достъпната програмна декларация
по ИПП II. Комисията също така сподели своята оценка на напредъка по всеки показател от
програмните декларации. Тази оценка показва дали даден показател е на път да постигне целта
и очертава дали е налице напредък в сравнение с базовите стойности.
Постигането на амбициозните цели не е под пълния контрол на Комисията. Съществуват
множество външни фактори, чието въздействие би могло да доведе до това дадена цел,
определена преди седем години, да не бъде напълно постигната.
6.14 По отношение на показателя за среден ръст на вноса/износа изчислението бе предоставено
директно от Евростат при поискване за това конкретно упражнение. Използваните от тях данни
са публично достъпни на уебсайта на Евростат.
6.20 Междинната оценка е извършена в началото на периода на изпълнение и не е имало
достатъчно време, така че секторният подход, който е нововъведение по ИПП II, да може да
демонстрира пълния си потенциал.
6.22 IMBC насърчава бенефициентите по ИПП II да се ангажират и поемат отговорност за
усвояването на финансовата подкрепа от ЕС, като същевременно изграждат капацитета на
местните администрации за управление на средствата на ЕС. Изпълнението на програмите чрез
IMBC изисква по-продължителна подготовка също и поради проверките на качеството,
извършвани от делегациите на ЕС по време на процедурите за възлагане на обществени
поръчки. В рамките на ИПП II и въз основа на резултатите от междинната оценка на ИПП II
(извършена в началото на програмния период) IMBC бе прилагано по-селективно с цел да се
постигне по-добър баланс между изискването за използване на този начин на изпълнение като
инструмент за изграждане на капацитет, от една страна, и необходимостта от по-бързо
предоставяне на финансова помощ, от друга страна.
В Турция изоставането постепенно намалява от 2018 г. насам вследствие на мерките,
предприети от Комисията и от Турция. Спирането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки от Албания беше краткосрочно и продължи по-малко от два месеца.
6.27 Комисията признава установените слабости в мониторинга. Те бяха установени в четири
от единадесетте оценки. В рамките на ИПП II бяха положени значителни усилия за определяне
на подходящи измерими показатели.
Методиката за ориентиран към резултатите мониторинг (ОРМ) оценява постигането на
резултатите (от крайните продукти нататък).
И накрая, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ засилва мониторинга,
извършван от партньорите по изпълнението и оперативните ръководители.
В допълнение към ОРМ и оценките делегациите наблюдават напредъка по изпълнението на
проектите чрез посещения на място и това се измерва чрез показатели в рамките на ключовите
показатели за изпълнение.
6.28 Комисията надлежно оценява всички заключения от външните проучвания за оценка.
Рамката за по-добро регулиране изисква работни документи на службите на Комисията
(РДСК), които формализират в самостоятелен документ становището на Комисията по
отношение на констатациите и заключенията, постигнати чрез външни оценки. Не всички
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външни проучвания за оценка обаче водят до работни документи на службите на Комисията,
но това не означава, че заключенията от външните оценки не се оценяват.
По-специално, след публикуването на всяка външна оценка се създава последващ план за
действие, който осигурява приемането или отхвърлянето от страна на службите на
препоръките от оценката. За ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“
обучението, произтичащо от функцията за оценка, се основава главно на многобройните
оперативни и стратегически оценки, които се извършват и публикуват, въпреки че не всички
водят до публикуването на официален работен документ на службите на Комисията.
Комисията беше наясно с някои слабости в оценката на икономическото управление и
конкурентоспособността на МСП и взе решение относно степента, в която заключенията от
оценката са засегнати от слабостите в процеса на оценяване. Въпреки известните слабости
заключенията от външната оценка бяха счетени за валидни.
6.29 Вж. отговора по точка 6.12
6.34 Процесът на политически реформи също беше засегнат от пандемията от COVID-19.
6.36 Показателят беше преустановен след една година, тъй като начинът, по който е
формулиран („процент на процесите на създаване на политики и реформи, свързани с
присъединяването, при които се провеждат ефективни консултации с гражданското
общество“), не беше измерим в контекста на ИПП. Комисията обаче осигурява редовни
консултации с организациите на гражданското общество като част от процеса на политиката на
разширяване и насърчава тяхното участие в процесите на създаване на политики.
6.39 Политическата воля е необходимо предварително условие за всяка правна и
конституционна реформа. Комисията работи на политическо и техническо равнище със
Западните Балкани и си сътрудничи с компетентните органи, за да гарантира това. Комисията
също така предоставя техническа помощ в подкрепа на разработването на реформи.
6.41 Комисията ще счита, че четири от тези показатели са на път да постигнат целта за 2023 г.,
а останалите седем са постигнали умерен напредък, както е посочено в програмната
декларация за ИПП II [1].
Няма задължение за включване на показател за всеки аспект в рамките на дадена цел. Усилията
на Комисията бяха по-скоро да се ограничи броят на показателите в съответствие с
корпоративните насоки.
6.43 До момента Турция е постигнала една от своите цели и тъй като IPARD II се изпълнява по
схема N+ 3, Комисията счита, че е вероятно повечето от целите да бъдат постигнати до края на
2023 г.
6.46 Последният опит показва, че темпът на реформите и привеждането в съответствие с
достиженията на правото на ЕС зависят от много фактори и че забавянето през някои години
не е добър показател за бъдещия напредък или липсата на такъв.
Босна и Херцеговина и Косово имат повече глави на „ранен етап“ от другите държави, тъй като
ССА влязоха в сила по-скоро (2015 г. и 2016 г.).

(Бележка под линия, точка 6.41)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf
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В рамките на ИПП III съставният показател за привеждане в съответствие с достиженията на
правото на Съюза ще има ясна базова стойност, цел и междинни цели.
6.48 Базовата стойност за оценка на напредъка е определена на нула в началото на програмния
период, а крайната цел е предвидена за 2023 г. Комисията счита, че е вероятно целта да бъде
постигната до крайния срок.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
6.52 Реакциите на непредвидени кризи по ИПП, например последната финансова реакция във
връзка с COVID-19, бяха осъществени чрез пряко управление или непряко управление с
международни организации.
В сравнение с прякото управление IMBC преследва допълнителната цел да подготви
държавите за бъдещо членство в ЕС. Поради това Комисията счита, че оценката на резултатите
на IMBC следва надлежно да отчита ученето чрез практика и другите ползи за бенефициентите
при управлението на средствата по ИПП.
6.53 Подкрепата на ЕС допринася за процеса на реформи, който е отговорност на властите.
Изпълнението на реформите е отговорност на националните органи и осигуряването на
тяхното изпълнение зависи от множество фактори (напр. политическа воля, национален
капацитет и т.н.), а не само от ИПП. Изпълнението на реформите също е дългосрочен процес.
Той беше забавен и поради пандемията от COVID-19.
6.54. Комисията счита, че е вероятно показателите да постигнат целевите стойности за 2023 г.
6.55 В рамките на ИПП III съставният показател за привеждане в съответствие с достиженията
на правото на Съюза ще има ясна базова стойност, цел и междинни цели.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС —
СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА 2020 ГОДИНА
ГЛАВА 7 — ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
7.11 Общ отговор на Комисията по точки 7.11—7.13.
Комисията отдава изключително значение на проследяването и на изпълнението на всички
приети препоръки. Тя докладва относно изпълнението на действията, които е поела
ангажимент да изпълни и които попадат в рамките на нейния мандат. Не може обаче да се
изключи вероятността Европейската сметна палата (ЕСП) да оцени препоръките като частично
изпълнени, докато Комисията ги счита за изцяло изпълнени. Освен това Комисията отбелязва,
че в някои случаи цялостното изпълнение на препоръките може да зависи и от действия и
мерки, които са от компетентността на други субекти.
7.18 Общ отговор на Комисията по точки 7.18—7.20
Своевременността на действията по проследяване на изпълнението трябва да се разглежда във
връзка с приемането на препоръките на ЕСП. Комисията е изцяло ангажирана с изпълнението
на всички приети препоръки в рамките на сроковете, определени в специалните доклади на
ЕСП. Това обаче не е приложимо за препоръките, които Комисията по начало не е приела по
причините, изложени в публикуваните отговори на съответния специален доклад.
Освен това в някои случаи действията по проследяване на изпълнението може да изискват
повече време от първоначално предвиденото поради сложността на мерките, законодателни
или засягащи политиката промени, недостиг на ресурси, външни фактори или необходимостта
от участието на други институции или субекти. Фактът, че дадена препоръка не е изцяло
изпълнена до първоначално очакваната дата на изпълнение, не означава, че тази препоръка
няма да бъде изпълнена след това.
7.21 В своите официални отговори, публикувани заедно със съответните доклади на ЕСП,
Комисията представи обосновка за всички случаи, в които счита, че не може да се ангажира с
изпълнението на конкретни препоръки. Ето защо е разбираемо, че преобладаващата част от
препоръките, които тя първоначално не е могла да приеме, в крайна сметка не са изпълнени (10
от общо 11).

ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 — „ПОДРОБНО
ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ 2017 Г. ПО
ДОКЛАДИ — ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ“
Специален доклад № 1/2017: „Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния
потенциал на мрежата „Натура 2000“
Отговор по препоръка 3, буква б), точка 84: Следва да се припомни, че съществува
междусекторен показател за „Натура 2000“, свързан с площта на защитените зони по
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„Натура 2000“, които са обхванати от интервенции, съфинансирани от ЕС. Комисията ще
оцени показателите за програмния период 2021—2027 г., след като е налице достатъчна степен
на изпълнение на съответните фондове. Когато сметне за необходимо, Комисията ще
предприеме подходящи действия за програмния период след 2027 г., като това може да бъде
направено например в контекста на оценката на въздействието на следващото поколение
регулаторни инструменти.
Специален доклад № 2/2017: „Договарянето от страна на Комисията на споразумения за
партньорство и програми в областта на сближаването за периода 2014–2020 г. се
характеризира с по-добро насочване на разходите към приоритетите на „Европа 2020“, но
и с по-сложни механизми за измерване на резултатите“
Отговор по препоръка 6, 1-во тире, точка 154: Комисията счита, че събраните данни са
използвани за оценка на изпълнението, съгласно правните разпоредби и предвидените в тях
ограничения, в съответствие с член 21 от Регламента за общоприложимите разпоредби.
Сравнителният анализ на резултатите и въвеждането на сравнителния анализ, посочен в текста
на ЕСП, не са предвидени в правното основание, към която се придържа Комисията.
Извличането на поуки от политиките обикновено се прави чрез оценки на въздействието, като
например предстоящата последваща оценка на въздействието на политиката на сближаване за
периода 2014—2020 г. Освен това извличането на поуки от политиките се улеснява и чрез
предоставянето на данни относно показателите, целите и тяхното изпълнение на платформата
за свободно достъпни данни за ЕСИ фондовете.
Специален доклад № 3/2017: „Помощ от ЕС за Тунис“
Отговор по препоръка 3, точка 71: Въпреки че процедурите за одобряване на
макрофинансовата помощ (МФП) не са се променили и не е представено предложение за
тяхното изменение, както беше препоръчано, Комисията отбелязва, че в Правилника за
дейността на Съвета и на Европейския парламент вече е предвидена ускорена процедура за
бързо приемане, която беше използвана през 2020 г. за МФП в контекста на пандемията от
COVID-19. Комисията също така посочва, че е в ход подробна оценка на процедурите за
одобрение на МФП като част от текущата метаоценка на МФП, която се очаква да приключи
до края на 2021 г.
Специален доклад № 4/2017: „Защита на бюджета на ЕС от неправомерно разходване на
средства: през периода 2007—2013 г. Комисията все повече използва превантивни мерки
и финансови корекции в областта на сближаването“
Отговор по препоръка 3, точка 148: Финансовите корекции съгласно член 145 от Регламента
за общоприложимите разпоредби и прекъсванията/спиранията представляват напълно
независими и различни процедури. Сливането им в рамките на един инструмент би довело до
излишна административна сложност, без да се създава добавена стойност за мониторинга на
Комисията.
Комисията отново изтъква, че действащата система за мониторинг е съгласувана с
регулаторните изисквания и осигурява за всяка процедура преглед на равнище отделни случаи.
Специален доклад № 11/2017: „Доверителният фонд „Беку“ на Европейския съюз за
Централноафриканската република — обещаващо начало въпреки някои недостатъци“
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Отговор по препоръка 1, 2-ро тире, точка 72: Комисията отново прегледа насоките, за да
включи по-подробно описание на заложените във Финансовия регламент критерии с цел
оценяване на условията за създаване на доверителни фондове на ЕС. Комисията признава, че
не е разработена предписателна методика за провеждането на анализ на нуждите.
Създаването на извънреден доверителен фонд се дължи на кризисна ситуация, която е
специфична за всяка отделна държава. Това трябва да бъде взето предвид при оценяването на
нуждите. Трудно би могъл да се приложи универсален подход с предварително определена
методика. Кризите изискват международни и координирани ответни действия. Ето защо е
важно при оценката на нуждите на равнището на ЕС да бъдат взети предвид наличието на
други донори и тяхната реакция, така че ясно да се определи добавената стойност от ЕС. Това
също е специфично за всяка отделна държава/криза и зависи от положението на място.
В допълнение, тъй като понастоящем не се предвижда учредяване на нови доверителни
фондове, Комисията счита, че в момента не е необходимо разработването на методология за
извършване на такъв анализ на нуждите.
С оглед на гореизложеното Комисията счита, че е изпълнила препоръката в повечето
отношения.
Специален доклад № 13/2017: „Единна европейска система за управление
железопътното движение — ще стане ли политическият избор реалност?“

на

Отговор по препоръка 6, буква б), подточка ii), точка 91: срокът за изпълнение на
препоръката още не е изтекъл, като целевата дата е краят на 2023 г. Постигнат е добър
напредък по изпълнението ѝ.
Специален доклад № 15/2017: „Предварителни условия и резерв за изпълнение в областта
на сближаването — иновативни, но все още неефективни инструменти“
Отговор по препоръка 1, буква б), точка 111: Комисията прие тази препоръка частично и я
счита за изпълнена в приетата от нея част.
Благоприятстващите условия, въведени в законодателството относно политиката на
сближаване за периода 2021—2027 г., ще продължат да служат като инструмент за оценка на
готовността на държавите членки да прилагат фондовете на ЕС и те бяха рационализирани,
опростени и подсилени по-специално с изискването, че трябва да продължат да бъдат
изпълнявани през целия програмен период. Свързаните с инвестиции мерки в областта на
специфичните за държавите препоръки ще осигурят подходящи връзки с благоприятстващите
условия и ще помогнат да се гарантира необходимата последователност.
Отговор по препоръка 2, буква а), точка 111: В съответствие с член 18 от договорения нов
Регламент за общоприложимите разпоредби при междинния преглед ще бъдат взети предвид
следните елементи:
а) новите предизвикателства, набелязани в съответните специфични за държавите препоръки,
приети през 2024 г.;
б) напредъкът при изпълнението на интегрираните национални планове в областта на климата
и енергетиката, ако е приложимо;
в) напредъкът при прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права;
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г) социално-икономическото положение на съответната държава членка или регион, като се
обръща специално внимание на териториалните нужди и се отчитат евентуалните значими
отрицателни финансови, икономически или социални промени;
д) основните резултати от съответните оценки;
е) напредъкът при постигането на междинните цели, като се отчитат основните трудности,
възникнали при изпълнението на програмата;
ж) за програмите, получаващи подкрепа от Фонда за справедлив преход (ФСП) — оценката,
извършена от Комисията в съответствие с член 29, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕС) 2018/1999.
В същата разпоредба са предвидени стъпките и последиците от междинния преглед.
Отговор по препоръка 2, буква б), точка 111: Концепцията относно показателите за резултат
се е променила, тъй като през програмния период 2021—2027 г. с тях ще се отчитат преките
резултати на равнище бенефициери, вместо по-широките резултати на равнище регион или
държава, отчитани през предходния програмен период.
Показателите за резултат ще бъдат част от рамката за качество на изпълнението, която
съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 ще включва всички показатели за краен продукт и
показатели за резултат за програмата. Предвид това обаче, че междинният преглед ще се
проведе в началото на 2025 г. — момент, в който е твърде рано да се проявят повечето от
резултатите — показателите за резултат няма да бъдат обвързани с междинни цели и няма да
бъдат част от междинния преглед.
В Регламент (ЕС) 2021/1060 е предвидено, че междинни цели ще бъдат определяни само за
показателите за краен продукт (член 16, параграф 1). Този подход беше избран, защото
обикновено отнема повече време резултатите, отчитани чрез показателите за резултат, да се
проявят и към момента на прегледа не могат да се очакват такива резултати (за повечето от тях
междинните цели за показателите за резултат би трябвало да бъдат „нула“).
Това е единственият осъществим подход, тъй като, както беше обяснено по-горе, е необходимо
много повече време за реално проявление на резултатите. Предишният опит обаче показва, че
резултатите от съфинансираните операции, подкрепени по линия на политиката на сближаване,
следват финансовото изпълнение и крайните продукти, постигнати по програмите.
Отговор по препоръка 2, буква в), точка 111: Комисията е готова да прилага стриктно
правилата относно спиранията и корекциите.
Следва да се отбележи, че използването на спирания на плащанията и финансови корекции е
ясно регламентирано в разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1060 в член 97, параграф 1 и
член 104, в които не се визира неизпълнението на междинни цели или целеви стойности.
Спирания и корекции следва да се използват в случай на сериозни недостатъци, докато
неизпълнението на междинни цели и целеви стойности се дължи на затруднения при
изпълнението на програмата и не трябва да води до налагането на такива мерки.
За последните в Регламент (ЕС) 2021/1060 е предвидена възможност за преразпределяне на
сумите за гъвкавост (50 % от поетите задължения съответно за годините 2026 и 2027) съгласно
член 18 (междинен преглед).
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В същото време Комисията подчертава, че основната задача е да се помогне на държавите
членки да прилагат фондовете правилно и съответно да се избегне незадоволителното
изпълнение. Комисията ще продължи да полага усилия за по-нататъшното постигане на тази
цел, например като предоставя насоки, техническа експертиза, възможности за обсъждане и
обмен на опит и т.н.
Специален доклад № 16/2017: „Програми за развитие на селските райони: необходимо е
опростяване и по-голяма насоченост към резултатите“
Отговор по препоръка 1, буква а), точка 100: Комисията прие препоръката частично.
Специален доклад № 19/2017: „Процедури за внос — неефективното им прилагане и
недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите
интереси на ЕС“
Отговор по препоръка 1, точка 143: Комисията не прие препоръката.
Както е посочено в предходните коментари, Комисията счита, че определянето и събирането на
допълнителни мита от държавите членки въз основа на дейността на Комисията по
инспектиране на традиционните собствени ресурси (ТСР), както и на разследванията на OLAF,
са най-надеждният метод за количествено измерване на разликата между дължимите и
събраните мита. Този подход обхваща конкретни случаи на неправилно класифициране и
невярно описание, доколкото такива са установени към настоящия момент (например
количествено измерване на загубите, установени при непреки пратки на слънчеви панели през
2020 г., включително предприетите действия за събиране на средства).
Освен това вследствие на целенасочени инспекции и разследвания, както и на подробен анализ
на случаи на потенциално занижаване на стойността на текстилни изделия и обувки от Китай,
Комисията разработи статистически метод за оценка на загубите на ТСР, свързани с този
конкретен случай на занижаване на стойността, което допълни оценката на Комисията на
разликата между дължимите и събраните мита.
Следователно Комисията вече измерва количествено потенциалните загуби на ТСР и
гарантира, че финансовите интереси на ЕС са защитени по подходящ начин в тези случаи.
Освен тези усилия за количествено измерване и възстановяване на всички потенциално
непогасени ТСР, понастоящем Комисията изготвя подробно описание на задачите, ролята,
бизнес модела и разполагането на Съвместния аналитичен капацитет на ЕС с цел
допълнително подсилване на ефикасността и създаване на добавена стойност към стратегията
за управление на риска и митническия контрол. Активни действия, като наблюдението на
търговските потоци и ефективността на митниците, както и оценката на рисковете с акцент
върху ТСР, подкрепени с целенасочени инспекции на засегнатите държави членки, ще
допринесат за прецизирането на обхвата на разликата между дължимите и събраните мита и за
неговото стесняване.
Отговор по препоръка 6, буква а), точка 147: В рамките на своите инспекции на
традиционните собствени ресурси Комисията провери стратегията за контрол на обвързващата
тарифна информация (ОТИ), прилагана в пет държави членки. Комисията не откри съществени
недостатъци. Освен това поради пандемията от COVID-19 Комисията трябваше да отложи
посещенията с цел подкрепа във връзка с ОТИ, запланувани за 2020 г., но понастоящем е в ход
насрочването на такива посещения.
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Отговор по препоръка 6, буква б), точка 147: Комисията не прие препоръката и изтъкна в
отговора си, публикуван със специалния доклад, че провежда проучване с участието на
експерти и представители на бизнеса от държавите членки, по-конкретно чрез обществена
консултация, с цел да оцени интереса и осъществимостта в Съюза на система за решения във
връзка с обвързващата информация за оценка на стойността (ОИОС). Проучването за
осъществимост, както и реакциите на заинтересованите страни от публичния и частния сектор,
показват положително отношение към решенията във връзка с ОИОС.
Преди да вземе окончателно решение относно ангажирането с процес на изготвяне на правни
разпоредби и информационни системи в подкрепа на въвеждането на решенията във връзка с
ОИОС в митническото законодателство на Съюза, Комисията ще установи дали и по какъв
начин въвеждането им е в съответствие с приоритетите на нейните политики и до какви
разходи би довело това.
Отговор по препоръка 8, буква а), точка 149: критериите за финансов риск се прилагат по
отношение на всички декларации, били те стандартни или опростени. В контекста на
изпълнението на решението относно критериите за финансов риск на 19 май 2021 г. държавите
членки одобриха нова глава на ръководството. В новата глава са предоставени насоки за това
как да се прилагат критериите за финансов риск към опростените режими и как да се използва
новият член 234, параграф 3 от Акта за изпълнение на Митническия кодекс на Съюза, който
позволява на митническите служители да изискват при определени обстоятелства стоките да
бъдат представяни на митническите органи с цел обхващане на нов установен сериозен
финансов риск.
Специален доклад № 20/2017: „Финансираните от ЕС инструменти за гарантиране на
заеми — постигнати са положителни резултати, но е необходимо по-добро определяне на
бенефициентите и координиране с националните схеми“
Отговор по препоръка 1, буква б), точка 109: Комисията вече полага разумни усилия да
получава информация относно разходите за управление въз основа на достъпна по закон
информация и възнамерява да активизира усилията си в това отношение. Въпреки това
получаването на такива данни от националните схеми може да бъде трудно и данните може да
не са пряко съпоставими и уместни. Освен това в допълнение към елемента на разходите ще
бъде определено подходящото равнище на таксите, като се вземе предвид стимулиращият
елемент на възнаграждението, който се изисква съгласно Финансовия регламент.
Комисията полага усилия да събере наличните данни — независимо с колко незадоволително
качество и колко трудно съпоставими са те — за да установи какъв е подходящият порядък за
равнището на таксите. По-конкретно Комисията използва проучване на пазарните такси на
гаранционните институции, както и на таксите, начислявани от Европейския инвестиционен
фонд (ЕИФ) за (насрещни) гаранции, предоставяни от общоевропейския гаранционен фонд.
Очакваният краен срок за това действие остава декември 2021 г.
Отговор по препоръка 2, буква б), точка 112: Общ отговор на Комисията по препоръка 2,
буква б) и препоръка 3, букви а) и б).
Комисията прие частично препоръка 2, буква б) и препоръка 3, буква б). За да може
гаранционният продукт по предназначената за МСП част на InvestEU, който може да се счита
за наследник на финансовия инструмент в рамките на InnovFin SMEG (Механизма за
гарантиране по отношение на МСП в рамките на финансовите инструменти за научни
изследвания и иновации), да бъде приложен от ЕИФ, понастоящем Комисията води преговори
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с ЕИФ относно прилагането на допълнителни критерии за допустимост на иновациите, които
са насочени към крайни бенефициери, инвестиращи в области, в които е налице риск от
неефективност на технологиите, промишлените отрасли или предприятията, и основно в
нематериални активи (включително интелектуална собственост), особено в случаите, когато
съгласно вътрешните политики на финансовия посредник на такива активи не се приписва
стойност на обезпечение.
Специален доклад № 21/2017: „Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на
доходите, която все още не е екологично ефективна“
Отговор по препоръка 1, буква а), точка 83: Общ отговор на Комисията по препоръка 1,
буква а) и препоръка 2, буква а), 2-ро тире.
Комисията прие препоръката по същество и я счита за изцяло изпълнена чрез своите
законодателни предложения относно общата селскостопанска политика (ОСП) за периода
2021—2027 г.
В законодателните предложения относно ОСП е изтъкната активната
ангажираност на Комисията с оценката на стратегическите планове на държавите членки, която
има за цел да се гарантира тяхната ефективност. Поради продължаващите преговори между
Европейския парламент и Съвета на ЕС предварителната дата за начало на предложената
реформа на ОСП беше отложена за 1 януари 2023 г.
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