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Кpатко изложение 
I Децентрализираните агенции и другите органи на ЕС („агенциите на ЕС“) са 
органи, регулирани от европейското публично право и със собствена 
правосубектност, различни от институциите на ЕС. Понастоящем съществуват 
37 агенции на ЕС, които се намират в 23 държави членки и обслужват интересите 
на европейските граждани в редица области. По-голямата част от тях са 
създадени през периода 2000—2010 г. Сред тях се включват агенциите в областта 
на авиационната безопасност, безопасността на храните, професионалното 
обучение, политиката за равни възможности, стабилността във финансовия 
и банковия сектор, околната среда, опазването на животните, миграцията 
и граничния контрол. Общият размер на годишния им бюджет през 2018 г. 
възлиза на 4 млрд. евро (което се равнява на 2,8 % от общия бюджет на ЕС), 
а общият брой на служителите, наети от всички агенции, е 8 957 (13,4 % от всички 
служители, работещи за институциите на ЕС). 

II Европейската сметна палата (ЕСП или Сметната палата) преди се фокусира 
основно върху резултатите на отделните агенции. В настоящия доклад ЕСП 
изготви първата цялостна оценка на условията, въведени от ЕС, с които се цели 
агенциите ефективно да изпълняват своите политики в полза на всички граждани. 
Агенциите на ЕС се характеризират с различна структура на управление, 
правомощия и задачи. Те са създадени, за да предоставят решения на различни 
предизвикателства. Това затруднява оценяването на цялостните резултати, 
постигнати от тяхната дейност. Тяхната обща цел обаче е прилагането на 
политиките на ЕС и изграждане на европейско сътрудничество, които са в интерес 
на гражданите на ЕС.  

III ЕСП извърши този одит въз основа на интереса, изразен от Европейския 
парламент, Европейската комисия и самите агенции на ЕС. Настоящият доклад 
има за цел да постави началото на дискусия относно бъдещото управление от 
страна на ЕС на дейността на агенциите на ЕС. Той е основан на информация, 
събрана по време на годишните финансови одити на агенциите, както и при 
предишни одити на изпълнението на отделните агенции. ЕСП допълни тази 
информация с обширен преглед на ключови документи на институциите на ЕС 
и всички агенции, интервюта с ключови служители на Комисията и агенциите, 
мащабно проучване сред заинтересованите страни, свързани с агенциите, две 
дискусии с експертни групи и заинтересовани страни, анализ на медийното 
присъствие на агенциите, при който бяха приложени техники за работа с големи 
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масиви от данни, и сравнение на рамката на ЕС за работата на агенциите с рамки 
на САЩ и Австралия.  

IV Поставеният общ одитен въпрос беше дали Комисията и агенциите са 
създали подходящи условия, за да осигурят постигане на резултати от агенциите 
на ЕС. ЕСП установи два ключови критерия, които се отнасят за всички агенции. 
Първият е гъвкавост при изпълнението на съответната политика на ЕС 
и европейско сътрудничество, особено когато обхватът на политиката е широк 
и подлежи на промяна в сложен глобален контекст. Това е една от целите 
в общия подход, подписан от Комисията, Съвета и Парламента през 2012 г., 
според който се изисква всички агенции да бъдат редовно оценявани. На 
практика обаче тя е постигната само частично и одиторите установиха липса на 
гъвкавост при създаването, функционирането и евентуалното приключване на 
дейността на агенциите. 

V Вторият критерий за изпълнението, който ЕСП разгледа, беше в каква степен 
агенциите са действали като центрове за експертен опит и работа в мрежа при 
прилагането на политиките на ЕС. За това се изисква добре организирано 
управление и сътрудничество. ЕСП откри случаи на прекалено сложни или слаби 
механизми за управление и установи, че информацията за изпълнението е 
насочена към реализираните крайни продукти или услуги и към дейностите, а не 
към техния принос за изпълнението на политиките. Освен това нашият одит 
показа, че липсата на сътрудничество с и/или подкрепа от държавите членки, 
промишления сектор, Комисията или други агенции пречи на някои агенции да 
изпълняват пълноценно своята роля.  

VI Одиторите препоръчват на Комисията и агенциите: 

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

2) да разпределят ресурсите по по-гъвкав начин; 

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

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

Многообразие на агенциите на ЕС 

01 Децентрализираните агенции и другите органи на ЕС („агенциите на ЕС“) са 
органи, регулирани от европейското публично право и със собствена 
правосубектност, различни от институциите на ЕС. Те се създават с актове на 
вторичното законодателство. Агенциите имат различна правна форма: шест 
изпълнителни агенции на Комисията и 37 децентрализирани агенции на ЕС. 
Изпълнителните агенции на Комисията действат като подразделения на 
Комисията за изпълнение на конкретни задачи от нейно име. В този доклад под 
„агенции“ се имат предвид децентрализираните агенции и другите органи на ЕС, 
освен ако не е посочено друго. 

02 Агенциите се създават от законодателя (Съвета и Парламента) въз основа на 
предложение на Комисията за неопределен срок. Ръководят се от управителен 
съвет, в който участват и представители на държавите членки и Комисията. Те 
допринасят за прилагането на политиките на ЕС и подпомагат сътрудничеството 
между ЕС и националните правителства чрез обединяване на техническия 
експертен опит.  

Фигура 1 — Финансиране на агенциите и другите органи на ЕС 

 
Източник: Общ бюджет на ЕС за 2018 г. и бюджети на агенциите за 2018 г. — данни, събрани от 
ЕСП. 
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03 През 2018 г. общият бюджет на всички агенции (с изключение на Единния 
съвет за преструктуриране) възлиза на 4 млрд. евро (или 2,8 % от общия бюджет 
на ЕС за 2018 г.) (вж. фигура 1). Пълните наименования на всички агенции, които 
се споменават в този доклад, са посочени в приложение I. Бюджетът на Единния 
съвет за преструктуриране (SRB) за 2018 г. със специфичните му правомощия за 
създаване на фонд за преструктуриране, финансиран от кредитни институции, 
възлиза на 6,9 млрд. евро (0,1 млрд. евро за административния бюджет на SRB 
и 6,8 млрд. евро за Фонда). През 2018 г. агенциите са се намирали в 23 държави 
членки (вж. фигура 2) и са имали общо 8 957 служители1 (13,4 % от всички 
служители, наети в институциите и агенциите на ЕС) (вж. фигура 3) от всички 
държави членки. 

Фигура 2 — Седалища на агенциите и другите органи на ЕС 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
1 В тази бройка се включват длъжностните лица, временно и договорно наетите 

служители и командированите национални експерти. 
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Фигура 3 — Служители на агенциите и другите органи на ЕС  

 
Източник: ЕСП. 
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04 Първите агенции (Cedefop и Eurofound2) са създадени през 1975 г. След 
влизането в сила през 1987 г. на Единния европейски акт, който има за цел да 
завърши вътрешния пазар до 1992 г., през деветдесетте години са създадени още 
няколко агенции, но по-голямата част са създадени през първото десетилетие на 
новото хилядолетие (виж фигура 4). 

Фигура 4 — Брой на агенциите и другите органи на ЕС  

 
Бележка: Посочената във фигурата година представлява годината на влизане в сила на 
учредителния акт на агенцията. 

Източник: Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година. 

05 Агенциите са създадени в отговор на конкретни нужди. Значителнa част от 
тях са започнали дейността си или са били натоварени с нови отговорности 
в отговор на кризи (например EBA, EIOPA, ESMA и SRB във финансовия сектор; 
EASO и Фронтекс по въпросите на миграцията и граничния контрол; EMSA и EFCA 
в областта на морската безопасност и контрола на рибарството). Повечето 
агенции са създадени като нови органи, които поемат отговорности, упражнявани 

                                                      
2 За краткост ЕСП използва съкратените имена/акроними за всички агенции. Пълните 

наименования са посочени в приложение I. 
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преди това от Комисията и/или от държавите членки. Това е обосновано от 
Комисията с изключително техническия характер на съответните задачи или със 
стремежа към ефективност — един специализиран орган може да изпълнява 
същите задачи по-ефективно и по-гъвкаво и също така да привлича по-добре 
компетентен специализиран персонал и да изгражда експертен опит. Някои 
агенции (напр. Европол, EBA, EIOPA и ESMA) са правоприемници на 
многонационални органи на европейско равнище.  

06 Агенциите могат да бъдат групирани по различни начини, например 
в съответствие с основните им задачи и отговорности: 

1) Една група агенции подпомагат изпълнението на целите, свързани 
с вътрешния пазар, здравеопазването и опазването на околната среда, 
посредством дейности по регистриране, сертифициране и издаване на 
разрешения на равнище ЕС (напр. CPVO, EASA, ECHA, ERA, EUIPO, EFSA и 
EMA); 

2) Втора група агенции с правомощия в областта на сигурността и правосъдието 
имат по-скоро оперативни отговорности и подпомагат държавите членки 
чрез координиране на съвместни дейности (напр. CEPOL, EASO, Евроюст, 
Европол и Фронтекс);  

3) Трета група агенции имат основно отговорности, свързани с изготвянето на 
правила и с надзор (напр. ACER, EBA, EIOPA и ESMA), като формулират 
технически стандарти за енергийния и финансовия сектор и следят за общите 
надзорни практики в целия ЕС); 

4) Последната група агенции са насочени главно към научноизследователски 
дейности, събиране и анализ на данни, като подпомагат институциите на ЕС 
и държавите членки при разработването на политики, основани на факти 
(напр. Cedefop, EIGE и FRA). 

Преход от изпълнение на изисквания към постигане на 
резултати 

07 Всяка агенция е създадена чрез отделен и специфичен учредителен акт. 
Предвид разликите в специфичните дейности на агенциите, последните се 
различават по отношение на модела на управление, източниците на 
финансиране, изискванията за оценка и т.н.  
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08 През 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията подписаха Съвместно 
изявление относно общия подход за агенциите, което представлява стъпка към 
преминаване от управление, насочено към финансирането и съответствието 
с изискванията, към управление, ориентирано в по‐голяма степен към 
резултатите от изпълнението. В документа се подчертава, че директорите на 
агенциите следва да носят по‐голяма отговорност за резултатите от 
изпълнението. Той предлага, наред с другото, структура на управление на две 
нива, в случаите, когато това би повишило ефективността (управителни съвети 
и изпълнителни съвети), годишни и многогодишни работни програми, годишни 
отчети за дейността, показатели за изпълнението на агенциите и техните 
директори, въвеждане на системи за бюджетиране/управление по дейности 
(БД/УД), периодични външни оценки и др.  

09 Освен това Комисията е въвела различни инструменти за по‐нататъшното 
разработване на рамка за управление и мониторинг, ориентирана в по‐голяма 
степен към резултатите. Сред тях са Рамковият финансов регламент за агенциите 
(от 2013 г., отменен и заменен през 2019 г.), насоките за създаване на единни 
програмни документи (ЕПД), които съчетават годишната работна програма на 
агенциите с текущата тригодишна работна програма, както и консолидираните 
годишни отчети за дейността (CAAR) (от 2014 г. и изменени през 2020 г.), с които 
се определя текущата рамка на Комисията за бюджета, планирането, 
докладването, изпълнението и управлението на децентрализираните агенции; 
и Насоките за по‐добро регулиране и инструментариума за по‐добро регулиране 
(2017 г.). 

10 Мрежата от агенции на ЕС (EUAN), създадена от агенциите с цел повишаване 
на тяхната видимост и идентифициране на възможни полезни взаимодействия, е 
допринесла също за създаването на култура, ориентирана в по‐голяма степен към 
резултатите. През 2012 г. EUAN създава Мрежа за развитие на изпълнението 
(PDN), която активно подобрява обмена на практики, сътрудничеството по 
въпроси на изпълнението и в известна степен обмена на услуги, когато това е 
възможно. Мрежата за развитие на изпълнението е разработила инструменти 
като Ръководство за агенциите за извършване на оценка (2018 г.), Набор от 
инструменти за самооценка за постигане на ориентираност към 
ефективност/резултати (2018 г.) и база данни на КПИ (работата продължава 
понастоящем).  
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11 Горепосочените инструменти и мерки, свързани с резултатите от 
изпълнението, са създали тенденция на хармонизиране и съгласуване сред все 
по‐големия брой агенции, въпреки че степента, до която се използват, варира. 
Същевременно инструментите и мерките са довели и до изобилие от 
информация за всяка отделна агенция, насочена към нейните дейности 
и резултати.  
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Обхват и подход на одита 

12 Общият одитен въпрос на ЕСП е дали са създадени подходящи условия, за 
да могат агенциите да постигат резултати от дейността си. В настоящия контекст 
на пренасочване на стратегическите приоритети на ЕС и ограничени ресурси за 
изпълнението на неговите политики в интерес на гражданите, одитният доклад 
има за цел да постави началото на дискусия за бъдещото управление от страна на 
ЕС на изпълнението на дейността на агенциите. Одиторите се съсредоточиха 
върху следните два критерия: 

1) Създаването, функционирането и евентуалното приключване на дейността 
на агенциите (т.е. жизненият цикъл на агенциите) следва да бъдат гъвкави, 
за да се подпомогне прилагането на политиките на ЕС и да се засили 

европейското сътрудничество. Това означава, че: 

а) Възлагането на задачи на дадена агенция трябва да е най‐добрият 
вариант в сравнение с извършването им от самата Комисия или 
(съгласно принципа на субсидиарност) от държавите членки. 

б) Целесъобразността и съгласуваността на съществуващите агенции 
следва да се оценяват редовно, за да се постигнат възможни полезни 
взаимодействия и икономии от мащаба.  

в) Агенциите се нуждаят от достатъчно човешки и финансови ресурси, за 
да изпълняват своите правомощия и всичките си задачи.  

г) Процесът на планиране, който урежда работата на всяка агенция, следва 
да бъде достатъчно гъвкав, за да им позволява да реагират на бързо 
променящите се събития.  

2) Агенциите следва да използват в пълна степен своя потенциал като 
центрове за експертен опит и работа в мрежа, за да насърчават обмена 
на опит, да обединяват държавите членки в постигането на общи интереси 
и общи политически цели, когато това е възможно, и да изпълняват ролята 
на мрежа за по‐добро сътрудничество с други европейски и международни 
партньори. Това включва: 

а) добре подбрана структура на управление; 

б) подходящи механизми за отчитане, в които участват и заинтересованите 
страни; 
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в) добра комуникация със заинтересованите страни и гражданите на ЕС; 

г) ефективно сътрудничество на национално, европейско и международно 
равнище с други органи, както публични, така и частни. 

13 ЕСП формулира своите критерии въз основа на специфичните регламенти за 
агенциите, Рамковия финансов регламент, насоките и инструментариума на 
Комисията за по‐добро регулиране3, Съвместното изявление относно общия 
подход и документа „Пътна карта за последващите действия по общия подход 
относно децентрализираните агенции на ЕС“.  

14 Одитът беше проведен от март до септември 2019 г. Той обхваща 
децентрализираните агенции на ЕС и техните партниращи генерални дирекции 
(ГД) на Комисията (вж. приложение II). В доклада ЕСП се позовава на 
изпълнителните агенции на Комисията само за сравнителни цели, където е 
целесъобразно. 

15 ЕСП събра одитни доказателства посредством: 

o Преглед на основните документи за всички агенции (основни регламенти, 
годишни доклади, програмни документи, доклади за оценка и одит, оценки 
на въздействието, протоколи от заседанията на управителния съвет и др.). 

o Повече от 250 интервюта с ръководители и ключови служители на 21 агенции 
и 10 генерални дирекции на Комисията, които са партниращите генерални 
дирекции на 32‐те агенции. 

o Проучване сред 2 500 заинтересовани лица, работещи с агенциите (вж. 
приложение III), включително членове на управителни съвети, служители от 
държавите членки, представители на промишления сектор 
и потребителските организации, НПО и академичните среди. Списъкът на 
заинтересованите страни беше предоставен от самите агенции, но ЕСП 
направи окончателния подбор, за да може всички основни групи 
заинтересовани страни да са представени. Получени бяха 1000 отговора. 

                                                       
3  Работен документ на службите на Комисията, SWD(2017) 350. 
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o Анализ на медийното присъствие на агенциите, извършен чрез прилагане на 
техники за големи масиви от данни, събрани чрез софтуера Europe Media 
Monitor (ЕММ) от януари 2018 г. до юли 2019 г. (вж. приложение IV). 
В набора данни са обхванати над 200 000 новинарски статии, в които се 
споменава информация за агенциите, от над 5000 източника в повече от 160 
държави. 

o Две кръгли маси с участието на представители на академичните среди 
и специалисти от Комисията, Съвета и Парламента. Обсъжданията бяха 
организирани през юни и септември 2019 г. с отворена покана, изпратена до 
над 40 представители на академичната общност и практикуващи 
специалисти с управленски опит или публикации, свързани с агенциите на 
ЕС. Петнадесет от тях присъстваха на обсъжданията. ГД „Бюджет“ също 
участва като наблюдател в първото обсъждане. 



17 

Констатации и оценки 

Жизненият цикъл на агенциите е лишен от гъвкавост 

Комисията невинаги разглежда ясно алтернативите, когато прави 
предложение за създаване на нова агенция  

16 Преди да създаде нова агенция, Комисията трябва да извърши оценка дали
това е най-добрата възможност в сравнение с други алтернативи, като например 
изпълнение на задачите от самата нея, чрез междуправителствено 
сътрудничество, възлагане на дейности на частни субекти или адаптиране на 
правомощията на вече съществуваща агенция. Най-добрият вариант следва да се 
съобразява с нуждите. 

17 Съгласно политиката на Комисията за по-добро регулиране4 се изисква
оценка на въздействието за инициативи, които има вероятност да окажат 
значително икономическо, екологично или социално въздействие (вж. каре 1). 
Преди да предложи създаването на нова агенция, Комисията следва да докаже 
добавената стойност на този избор чрез изготвяне на оценка на въздействието. 
Комитетът за регулаторен контрол към Комисията (КРК) следи внимателно 
качеството на проектооценките на въздействието. По принцип е необходимо той 
да издаде положително становище, за да може дадена инициатива да бъде 
разгледана и одобрена от Колегиума на членовете на Комисията. 

4 Европейска комисия, „Бяла книга за европейско управление“, COM(2001) 428 
окончателен, и Насоки за по-добро регулиране, 2015 г. 
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Каре 1  

Въпроси, на които оценката на въздействието трябва да открие 
отговор: 

1) Какъв е проблемът и каква е причината за съществуването му? 

2) Защо е необходимо ЕС да предприеме действия? 

3) Какво следва да се постигне? 

4) Какви са различните начини за постигането на целите? 

5) Какво е тяхното икономическо, социално и екологично въздействие и на 
кого ще се отрази то? 

6) Как се сравняват различните варианти (по отношение на ефективността, 
ефикасността и съгласуваността)? 

7) Как ще се организират мониторингът и последващата ретроспективна 
оценка? 

Източник: Европейска комисия, Насоки за по-добро регулиране. 

18 От 2004 г. насам всички предложения на Комисията за създаване на нова 
агенция или друг орган, включително тези за най-новите агенции EPPO (от 2017 г.) 
и ELA (от 2018 г.), са придружени от оценка на въздействието. КРК e дал 
положително становище относно EPPO, като е преценил, че тя е необходима и че 
нейните цели и задачи са ясно установени. КРК обаче е добавил една резерва към 
своето положително становище за оценката на въздействието на ELA, тъй като тя 
не разглежда ясно съгласуваността между ELA и другите агенции, попадащи 
в рамките на правомощията на ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“ (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA и ETF), където вече е установено 
припокриване в областите им на действие от наскоро проведена външна оценка5.  

19 Създаването на Единния съвет за преструктуриране (SRB) е предшествано 
през 2012 г. от оценка на въздействието на Директивата за възстановяване 
и преструктуриране на банките. В оценката се предлага да се създадат колегии за 
преструктуриране с помощта на EBA, но в крайна сметка е създадена нова 
агенция, която да следи за ефективното и гладко функциониране на Единния 

                                                      
5 Европейска комисия, „Evaluation of the EU agencies under the remit of DG Employment: 

Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA“, март 2018 г. 
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механизъм за преструктуриране и да управлява Единния фонд за 
преструктуриране.  

20 Невинаги е ясна необходимостта от независимото функциониране 
и сложните механизми за управление, свързани с агенциите. Европейската 
агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) например има 
много ограничена автономност на практика, тъй като основната ѝ задача е 
експлоатацията на глобалната навигационна спътникова система „Галилео“ по 
силата на споразумение за делегиране с Комисията (90 % от бюджета на 
агенцията). Няколко респонденти в проучването подчертават, че поради това 
правомощията на управителния съвет на GSA за вземане на решения са 
ограничени. GSA изпълнява споразумението за делегиране чрез редица 
комплексни договори с партньори от промишления сектор и субекти от 
публичния сектор.  

21 На последно място, ЕСП откри примери в подкрепа на това, че политическо 
решение за създаване на нова агенция е било взето дори преди предложението 
на Комисията и оценката на въздействието: FRA, EASO и ELA. 

Недостатъчно повторно оценяване на целесъобразността 
и съгласуваността на съществуващите агенции 

22 Обосновката за съществуването на дадена агенция трябва да бъде 
оценявана многократно на различни етапи от функционирането ѝ, за да се 
провери дали все още има нужда от нея (дали е целесъобразна) и дали 
действията ѝ са съгласувани с действията на другите агенции и техните 
партниращи генерални дирекции. На фигура 5 са представени различните 
отношения между агенциите и генералните дирекции. Повторната оценка може 
да се извърши по различни начини: 

1) чрез независима оценка на работата на агенцията; 

2) като част от по-широка „проверка за пригодност“, обхващаща цялата област 
на политика (вж. точка 27); 

3) чрез нова оценка на въздействието при преработване на учредителния 
регламент на дадена агенция или при възлагане на нови задачи чрез отделен 
регламент. 
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Фигура 5 — Агенции и други органи на ЕС, партниращи генерални 
дирекции и области 

 
Бележка: ГД „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ на Комисията е 
партньор на GSA от 1 януари 2020 г. 

Източник: ЕСП, въз основа на събраните данни за класификацията, предоставени от уебсайта на 
Комисията. 
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23 Съгласно общия подход, учредителният регламент на дадена агенция следва 
да включва „клауза за изтичане на срока на действие“ или „клауза за 
преразглеждане“, която възлага на Комисията да предложи изменение или 
отмяна на регламента, когато счита, че съществуването на агенцията вече не е 
оправдано по отношение на възложените ѝ цели (вж. каре 2). Седем години след 
Съвместното изявление относно общия подход едва 7 от общо 37 агенции имат 
„клауза за изтичане на срока на действие“, а 13 — „клауза за преразглеждане“ 
в учредителните си регламенти. 

Каре 2  

Какво предвижда общият подход за създаването и закриването 
на агенция  

В точки 2—5 от Съвместното изявление се посочва, че:  

1) Решението за създаване на нова агенция следва да се основава на 
обективна оценка на въздействието на всички възможни варианти. 

2) Актовете за учредяване на агенциите следва да съдържат или клауза за 
изтичане на срока на действие, или клауза за преразглеждане. 

3) Следва да се използват общи и обективни критерии за оценяване на 
възможността както за закриване, така и за сливане на агенциите: 

o вариантът агенциите да се сливат следва да се обмисля, когато има 
припокриване на съответните им задачи, когато са налице 
потенциални полезни взаимодействия или когато агенциите ще са 
по‐ефективни, ако се включат в по‐голяма структура; 

o закриването на агенция може да е решение при агенции 
с незадоволителни резултати, освен ако въпросната агенция не 
остава най‐удачният вариант на политиката, в който случай тя 
следва да бъде реформирана. 
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24 Учредителните регламенти на 13 агенции са преработени между 2015 г. 
и 2019 г., но само пет предложения са придружени от оценка на въздействието 
(Служба на BEREC, CEPOL, EASA, ENISA и ERA). И в петте случая КРК в крайна сметка 
е дал положително становище, но е добавил една или повече резерви. Други три 
предложения са били направени въз основа на друга скорошна оценка на 
въздействието или проверка за пригодност (ACER, EFCA и EFSA). Останалите пет 
предложения не са основани на оценка на въздействието: четири са счетени за 
технически прегледи (Cedefop, Eurofound, EU‐OSHA и Евроюст), а едно е счетено 
за спешно (Фронтекс), което означава, че е нямало достатъчно време за 
извършване на оценка на въздействието.  

25 Регламентите за създаването на три агенции, попадащи в рамките на 
правомощията на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
(Cedefop, Eurofound и EU‐OSHA), са преработени наскоро; и в трите случая 
Комисията е представила преработените предложения преди получаването на 
окончателния доклад за съвместна оценка на агенциите. Въпреки критиките на 
Парламента относно липсата на конкретни предложения за сливане или 
съвместно настаняване на агенции, работещи в свързани области на политика, 
законодателят е приел преработките. Освен това през 2019 г. е създадена нова 
агенция (ELA). 

26 През годините нито една от агенциите не е закрита, обединена с друга или 
със значително променен обхват, с изключение на Европейската агенция за 
възстановяване, която е създадена през 1999 г. и закрита през 2008 г. През 
последните десет години Комисията е предложила на два пъти да се слеят 
агенции от съображения за съгласуваност, но не е успяла да получи съгласието на 
Парламента (вж. каре 3). Положението на агенциите на ЕС е в рязък контраст 
с изпълнителните агенции на Комисията. Когато Комисията счете, че 
съществуването на дадена изпълнителна агенция не е оправдано от гледна точка 
на доброто финансово управление, тя може да реши да закрие агенцията. 
В миналото Комисията периодично е внасяла промени в отговорностите на 
изпълнителните агенции, като за последен път това се е случило през 2013 г. 
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Каре 3  

Парламентът е отхвърлил предложенията на Комисията за 
интегриране на Службата на BEREC в ENISA и сливането на CEPOL 
с Европол  

През 2007 г. в оценката на въздействието на Комисията, придружаваща 
предложението за създаване на орган в областта на електронните съобщения 
(впоследствие Службата на BEREC през 2009 г.), се предлага сливането на 
ENISA с новия орган, но законодателят избира вместо това да създаде 
отделен орган, който да работи успоредно с ENISA. 

CEPOL предоставя обучение онлайн и на място за полицейски служители и е 
тясно свързана с Европол — Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на 
правоприлагането. През 2013 г. Комисията представя законодателен пакет 
въз основа на оценка на въздействието, в който предлага сливането на 
Европол и CEPOL от съображения за ефективност. Парламентът е отхвърлил 
предложението.  

27 Дейностите на дадена агенция на ЕС понякога се оценяват и като част от по-
широка проверка за пригодност, която обхваща цялата област на политика. 
Между 2014 г. и 2019 г. Комисията е извършила няколко проверки за пригодност 
в области като химическата промишленост, контрола на рибарството и общото 
законодателство в областта на храните. Това е довело до кодифициране на 
учредителния регламент на EFCA и изменение на регламента за учредяване на 
EFSA. 

28 В общия подход се посочва, че всички агенции на ЕС следва да се оценяват 
на всеки пет години. Комисията следва да отговаря за организирането на 
оценката, като при всяка втора оценка следва да се прилага клаузата за изтичане 
на срока на действие/преразглеждане. 

29 Учредителните регламенти на няколко агенции все още не са приведени 
в съответствие с общия подход (вж. фигура 6): 

o В учредителните регламенти на CPVO и CdT не се съдържа изискване за 
извършването на оценка, докато в последните преработки на регламентите 
за ACER, ERA, EUIPO и Европол е включено изискване на тези агенции да се 
извършва оценка съответно от 2020 г. (ERA), 2021 г. (EUIPO), 2022 г. (Европол) 
и 2024 г. (ACER). 
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o Въпреки че съгласно общия подход следва да се изготвя оценка на всеки пет 
години, честотата на оценяване варира между три години (при SRB) и 10 
години (при EMA). В някои случаи честотата на оценяване (EIGE, EASO и FRA) 
е въпрос от компетентността на управителния съвет. Управителният съвет на 
FRA е взел решение оценка да се извършва на всеки пет години. 
Управителният съвет на EIGE е решил през 2019 г. да отложи планираната 
оценка с две години и да използва съответния бюджет за други цели.  

o Някои агенции (EIGE и FRA) или техните управителни съвети (EASO, ECDC и 
EFCA) все още организират своите оценки сами, а не под ръководството на 
Комисията, както се изисква според общия подход.  

Фигура 6 — Агенции и други органи на ЕС, при които честотата на 
извършване на външни оценки не е пет години 

 
Източник: ЕСП. 

30 Плановете за промяна на мандата на дадена агенция понякога се посочват 
като обосновка за отлагането на оценката, ограничаването на нейния обхват или 
заменянето ѝ с оценка на въздействието, изготвена от Комисията. Например EASA 
е ограничила обхвата на своята оценка през 2018 г. до процеса на планиране, 
като се е обосновала, че преразглеждането от Комисията на нейния учредителен 
регламент включва оценка на въздействието, въпреки че в самия документ ясно е 
посочена пълна оценка.  
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31 С изключение на агенциите, попадащи в рамките на правомощията на ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и европейските надзорни 
органи, работата на всяка агенция се оценява поотделно. В случаите когато 
няколко агенции работят в една и съща област на политика, като алтернатива 
биха могли да се използват хоризонтални оценки на дейността (или проверки за 
пригодност), за да се оцени съгласуваността и целесъобразността на техните 
дейности и приноса им за изпълнението на политиките. В САЩ и Австралия се 
прилага тази практика (вж. приложение V). 

32 В областта на научните изследвания Комисията досега не е извършила 
задълбочена оценка на съгласуваността на дейността на EIT с изпълнителните 
агенции, действащи по „Хоризонт 2020“, които предоставят безвъзмездни 
средства за научни изследвания. Изпълнителните агенции се оценяват поотделно 
и по-често (на всеки три години). 

При агенциите съществуват рискове от липса на необходимите 
човешки и финансови ресурси 

33 За да може една организация да постигне своите цели, от голямо значение е 
да разполага с необходимите човешки и финансови ресурси. По-голямата част от 
агенциите се финансират главно от бюджета на ЕС. Осем агенции (EUIPO, CPVO, 
CdT, EMA, EASA, ECHA, ESMA, а от 2019 г. и ERA) се финансират изцяло или 
частично от такси или приходи от услугите, предлагани от тях. SRB се финансира 
изцяло от вноски от съответния сектор, а EBA, EIOPA и ESMA — частично от вноски 
от националните компетентни органи. В каре 4 е илюстриран процесът на 
вземане на решения относно годишния бюджет и щатното разписание на 
агенциите. 
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Каре 4 

Бюджет и щатни разписания на агенциите 

o За всички агенции, с изключение на трите, които изцяло се 
самофинансират (EUIPO, CPVO и SRB): 

Субсидията от Комисията за всяка агенция е част от общия бюджет на ЕС 
и по тази причина се определя с предложение на Комисията и се 
одобрява от бюджетния орган (Европейския парламент и Съвета). 
Комисията също така предлага, а бюджетният орган (т.е. Европейският 
парламент и Съветът) одобрява щатното разписание на всяка агенция за 
следващата година. 

Освен това управителният съвет на всяка агенция (или неговият 
еквивалент) приема както бюджета на агенцията (отчет за приходите 
и разходите), така и нейното щатно разписание. 

o Бюджетът и щатното разписание на трите изцяло самофинансиращи се 
агенции се одобряват от управителния съвет (или негов еквивалент) или 
от бюджетния комитет на съответната агенция по предложение на 
изпълнителния директор или председателя. 

34 През последното десетилетие много агенции са получили допълнителни 
задачи от законодателя или от Комисията чрез различни инструменти:  

o преразглеждане на учредителните им регламенти;  

o приемане на ново законодателство (напр. ACER, ECHA, EMA, eu-LISA, 
Фронтекс);  

o подписване от агенцията на междуведомствени споразумения или 
споразумения за делегиране с Комисията (EEA, Фронтекс, Европол, EASO 
и др.).  

35 Одиторите установиха, че когато Комисията възлага на агенциите нови 
задачи, тя обикновено предлага ограничени допълнителни човешки ресурси. 
Изключения има при Фронтекс и донякъде при EASO, които работят 
в приоритетни области. Освен това съгласно междуинституционалното 
споразумение от 2013 г. се изисква общоприложимо намаление на персонала 
с 5 % за всички институции и агенции на ЕС, което да се реализира в срок от пет 
години. Тъй като то не засяга новосъздадените агенции, а на съществуващите 
агенции е разрешено да открият допълнителни работни места за новите задачи, 
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общият брой на позициите в агенциите се е увеличил с 13,7 % в периода от 2013 г. 
до 2017 г.6 

36 Приходите на повечето частично самофинансиращи се агенции (EMA, EASA 
и др.) обикновено се увеличават пропорционално на работното им натоварване, 
но броят на техните служители се контролира от Комисията и не следва 
задължително тази тенденция. Например свързаното с таксите работно 
натоварване на EMA се е увеличило с 31 % от 2014 г. до 2018 г., но броят на 
служителите ѝ е намалял7. ECHA е изправена пред особени предизвикателства, 
тъй като няма редовни приходи, а приходите от такси трудно биха могли да се 
прогнозират. 

37 Дори в случаите когато са налице свободни позиции, няколко агенции са 
имали проблеми с набирането и задържането на служители. Наскоро за Фронтекс 
са одобрени голям брой нови длъжности, но агенцията е изпитала трудности да 
набере всички необходими служители и е отбелязала висок процент незаети 
работни места през 2018 г. и 2019 г. EASO винаги е изпитвала затруднения при 
привличането на персонал и процентът на незаетите работни места е постоянно 
висок. GSA среща трудности при наемането на персонал с необходимия 
технически експертен опит. По-ниското възнаграждение в някои държави членки 
представлява особен проблем при наемането на служители.  

38 Нашето проучване сред заинтересованите страни показа ясна връзка между 
достатъчно високото равнище на ресурсите и постигането на резултати от 
дейността на агенциите. Почти половината от респондентите не са съгласни 
с твърдението „Агенцията разполага с достатъчно човешки ресурси“, но 
забелязахме големи различия между агенциите. Над 75 % от заинтересованите 
страни в ACER и ENISA изразяват несъгласие или силно несъгласие, в сравнение 
с по-малко от 25 % от заинтересованите страни от SRB, EUIPO, Фронтекс и EFCA. 
Въпреки че по-голямата част от респондентите считат, че повечето агенции 
успешно са изпълнили своя мандат, мненията ясно се разграничават за четири 
агенции, при които одиторите установиха недостиг на ресурси (ACER и ENISA) или 
трудности при набирането на персонал (EASO и Фронтекс) (вж. подробните 
резултати от проучването в приложение III). 

                                                      
6 ЕСП, Бърз преглед на конкретен казус относно изпълнението на 5 %-ното намаление 

на щатните бройки, 2017 г.  

7 EMA, консолидирани годишни отчети за дейността за 2018 г., параграф за обръщане 
на внимание. 
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39 За да компенсират недостига на работни места или национални експерти,
агенциите все по-често възлагат основни задачи на външни частни изпълнители, 
от които след това могат да станат зависими. През 2018 г. агенциите заедно са 
наемали общо около 1500 ИТ консултанти и временни работници. Това е 
свързано с риск от недостатъчно квалифициран персонал, който да упражнява 
надзор върху работата на изпълнителите. Примери за това са EASO, eu-LISA, EMA 
и GSA. Като се има предвид сложната правна рамка за използването на външен 
персонал, която варира в известна степен между отделните държави членки, 
съществуват и рискове, свързани със съдебни спорове и накърняване на 
репутацията. Одиторите отбелязаха такива рискове в Службата на BEREC, CPVO, 
EASO, ESMA, EUIPO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA и SRB8.  

Каре 5 

Примери за агенции, които зависят от външни изпълнители за 
критични функции 

EASO зависи от сътрудничеството с държавите членки и командироването на 
национални експерти. Тъй като изпратените национални експерти са малко, 
43 % от всички експерти, командировани в Гърция през 2018 г., и 59 % от 
експертите в Италия са временно наети. 

еu-LISA възлага по-голямата част от работата си по чувствителни проекти 
в областта на ИТ, които са част от основната ѝ дейност, на ограничен брой 
външни изпълнители. 

EMA е натоварена от Парламента и Съвета с изпълнението на два нови 
регламента, изискващи разработването и въвеждането на две 
общоевропейски информационни системи. Поради недостиг на вътрешни 
експерти агенцията използва консултанти, като така губи пълния контрол 
върху разработването и изпълнението на проектите. 

След покана за участие в състезателен диалог, през 2016 г. GSA е възложила 
договор за извършване на операции по „Галилео“ и свързаните с тях услуги 
на същото частно съвместно предприятие, което е външен изпълнител на 
агенцията от 2010 г. насам, по силата на споразумение с Европейската 
космическа агенция. 

8 Вж. също така Годишния доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за 2018 г. 
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40 През последните години управителните съвети на някои агенции са 
посочвали рисковете от недостатъчни ресурси. Например управителният съвет на 
Европол докладва през 2019 г., че прогнозният годишен бюджет от 123,7 млн. 
евро годишно до 2027 г. не е достатъчен, за да може Европол да изпълнява 
пълноценно своята мисия, по-специално по отношение на необходимото 
развитие на управлението на информацията и предоставянето на постоянна 
висококачествена оперативна подкрепа на държавите членки9. Други примери 
включват ACER, EEA и EMA (вж. каре 6). 

Каре 6  

Недостигът на ресурси в ACER води до ограничено тълкуване на 
нейните пълномощия  

В своя консолидиран годишен отчет за дейността за 2018 г. ACER публикува 
дълъг списък със задачи, които вече не са част от приоритетите на агенцията 
поради недостига на служители. Агенцията подчертава, че не разполага 
с достатъчно персонал за надзор на пазара, за да може да изпълнява добре 
правомощията си (по-специално мониторинга на пазара на едро съгласно 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
(REMIT). 

Нашето проучване сред заинтересованите страни потвърди, че ACER е 
ограничила осъществявания от нея надзор на енергийните пазари.  

Процесът на годишно планиране е дълъг и не може да реагира на 
бързо променящите се условия  

41 В съответствие с указанията на Комисията агенциите изготвят ежегодно 
единни програмни документи (ЕПД), в които се включват годишната работна 
програма и тригодишния текущ план. Всеки ЕПД се изготвя под ръководството на 
изпълнителния директор на агенцията и се приема от управителния съвет, като се 
вземат предвид коментарите, получени от Комисията. Освен това много агенции 
продължават да планират стратегически за по-дълъг (често петгодишен) период, 
както се изисква от основните им регламенти. 

                                                      
9 Анализ и оценка на консолидирания годишен отчет за дейността на Европол за 2018 г.  
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Каре 7  

При Фронтекс периодично се наблюдава ниско равнище на 
изпълнение на бюджета за операции по връщане 

Над 10 % от бюджета на Фронтекс са предназначени за операции по връщане 
на мигранти (53,8 млн. евро през 2018 г.). От 2016 г. до 2018 г. планираният 
бюджет редовно е бил повече, отколкото е било необходимо. Броят на 
осъществените връщания (200 000) е винаги по-нисък от броя на решенията 
за връщане (500 000). Държавите членки също така имат възможност да 
осъществяват връщания на национално равнище с финансова подкрепа от 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), който се управлява от 
партниращата на Фронтекс генерална дирекция „Миграция и вътрешни 
работи“. 

Разликата между общия първоначален бюджет на Фронтекс и осъществените 
разходи е била 10,3 % през 2016 г., 8,9 % през 2017 г. и 11,3 % през 2018 г. 

42 Годишният цикъл на планиране, който води до приемането на ЕПД, е много 
дълъг, като първата версия се изготвя около 18 месеца преди началото на 
периода на планиране. Изключително трудно е за агенциите, работещи в много 
променливи условия (като например EASO, Фронтекс и SRB) (каре 7), да планират 
своя бюджет и операции толкова рано. Някои други агенции (напр. eu-LISA) са 
изправени пред сходни проблеми поради правна несигурност, когато в резултат 
на ново законодателство им бъдат възложени допълнителни задачи (каре 8). 
С изключение на тези конкретни случаи, за всички агенции би бил полезен по-
кратък цикъл на планиране. 
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Каре 8 

еu-LISA — проучване на предизвикателствата пред 
новосъздадената агенция  

еu-LISA е създадена през 2011 г. и отговаря за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието. През следващите години тя поема отговорността 
за все по-голям брой широкомащабни ИТ системи в рамките на целта за 
създаване на полезни взаимодействия между различните системи.  

Тъй като в регламентите се определят кратки срокове за привеждане 
в действие на системите, eu-LISA е необходимо да започне да се подготвя 
доста преди тяхното приемане. Приемането обаче често се извършва със 
закъснение и поради това някои бюджети се предоставят на разположение 
дори преди финализирането на съответното правно основание. Това 
затруднява планирането на eu-LISA, по-специално поради факта, че 
Комисията изисква от всички агенции да представят своите проекти на ЕПД 
през януари в годината преди началото на периода на планиране и очаква 
креативни решения за бюджета.  

43 В годишното и многогодишното планиране и в бюджетните цикли като 
отправна точка обикновено се включват задачите, бюджета и ресурсите на всяка 
агенция от предходната година. Обичайно се прави само ограничена преоценка 
на годишните нужди и потенциалните икономии. Агенциите не са задължени да 
дават задълбочена повторна обосновка на ресурсите, необходими за всяка от 
планираните дейности. Комисията очаква използването на ЕПД, както е 
предвидено в новия рамков финансов регламент и в съобщението на Комисията 
от април 2020 г., да даде възможност за изготвянето на по-задълбочен преглед на 
изменящите се нужди. Този преглед впоследствие ще може да се използва при 
изготвянето на оценка на нуждите (увеличаване, ограничаване и/или 
пренасочване на ресурсите) като част от подготовката на бъдещата финансова 
рамка (МФР). Тъй като тези развития възникнаха отчасти след приключването на 
нашия одит и въздействието им ще стане ясно чак след 2021 г., одиторите не 
разгледаха дали новата рамка вече е подобрила и укрепила оценката на 
годишните бюджетни нужди на агенциите. 
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Потенциалът на агенциите като 
центрове за обмен на опит и работа 
в мрежа не се използва пълноценно 

Съставът на управителния съвет невинаги позволява ефективно 
вземане на решения 

44 За разлика от изпълнителните агенции, които се управляват от по‐малък 
ръководен комитет, състоящ се обикновено от петима членове — представители 
на генералните дирекции на Комисията, управителният съвет на агенциите се 
състои от множество членове, представляващи различни интереси, сред които 
често се включват държавите членки, Комисията, гражданското общество 
и промишления сектор. Тяхната по‐сложна управленска структура има за цел да 
обедини различните интереси и да намери обща основа за решение на равнище 
ЕС. В този смисъл агенциите могат да действат като центрове за експертен опит 
и работа в мрежа. 

45 Управителният съвет на дадена агенция е нейният върховен орган за 
вътрешно управление (въпреки че точното наименование — „съвет на 
надзорниците“, „административен комитет“ и др., може да е различно при 
различните агенции). Той има надзорна роля с обща отговорност за стратегията, 
въпросите, свързани с бюджета и планирането, назначаването на изпълнителен 
директор и мониторинга на работата на агенцията. 

46 Държавите членки могат да окажат значително влияние върху стратегията 
и действията на дадена агенция чрез тяхното мнозинство в управителния съвет. 
По‐специално, ако оперативните и политическите нужди изискват тясно 
сътрудничество от държавите членки в политически чувствителни области, 
съществува основание Съветът да предостави правомощия по‐скоро на дадена 
агенция на ЕС, отколкото на Комисията. Членовете на управителния съвет, 
представляващи държавите членки, не са оправомощени да поемат ангажименти 
от името на своето правителство и следователно не могат да гарантират 
сътрудничеството на своята държава при изпълнението на решенията, взети от 
агенциите (вж. също точки 71—74). 
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47 Управителният съвет на повечето агенции включва по един представител от 
всяка държава членка плюс един или повече членове, представляващи 
Комисията. Седем управителни съвета включват също така членове с право на 
глас, определени от Парламента: ACER, ECDC, ECHA, EEA, EMA, EMCDDA и EUIPO.  

48 Ето защо повечето управителни съвети наброяват 30—35 членове, както се 
вижда от фигура 7. Агенциите, попадащи в рамките на правомощията на ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (Cedefop, Eurofound и EU‐
OSHA), са „тристранни“. Всяка държава членка изпраща по трима представители 
— един на организация на работодателите, един на организация на работниците 
и един на правителството. Тези агенции и CdT имат до 90 членове, което 
затруднява вземането на решения и генерира значителни административни 
разходи. EIGE, EIT и (до 2021 г.) EFSA имат по‐малко членове в управителния си 
съвет. Степента на участие на отделните членове на управителните съвети 
в повечето агенции също се различава значително. 
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Фигура 7 — Членове с право на глас в управителния съвет 

 
Източник: ЕСП. 

49 Както ЕСП посочва в публикувани по-рано специални доклади10, въпреки че 
съставът на управителните съвети гарантира, че се вземат предвид становищата 
на националните правителства, той може също така да възпрепятства постигането 

                                                      
10 Вж. например Специален доклад № 10/2019: „Стрес тестове на банките 

в ЕС — осигуряват най-големия обем досега информация за банките, но са 
необходими по-добра координация и повече внимание към рисковете“. 

ACER (*)
Служба на BEREC

CdT
Cedefop

CEPOL
CPVO
EASA
EASO

EBA
ECDC
ECHA

EEA
EFCA

EFSA (**)
EIGE

EIOPA
EIT

ELA
EMA

EMCDDA
EMSA
ENISA

ERA
ESA

ESMA
ETF

EUIPO
eu-LISA

EU-OSHA
Eurofound

Евроюст
Европол

FRA
Фронтекс

GSA
SRB

Европейска комисия
Държави членки
Европейски парламент
Съвет на Европа
Други агенции на ЕС
Организация на промишления сектор/ на работодателите
Организации на работниците
Други членове

ОБЩО

(*) Административен съвет на ACER. 
(**) EFSA. Новият управителен съвет (от 2021 г.) ще включва 35 члена с право на глас, които ще 
представляват съответно: държавите членки — 27 члена, Европейската комисия — 2 члена, 
Европейския парламент — 2 члена, организации за защита на потребителите — 1 член, НПО в 
областта на опазването на околната среда — 1 член, организации на селските стопани — 1 член, 
организации от промишления сектор — 1 член.
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на общоевропейска перспектива в процеса на вземане на решения на агенциите 
(каре 9). Въпреки това влиянието на Комисията на практика надхвърля правата ѝ 
на глас, тъй като тя отговаря за изготвяне на предложенията за бюджетите 
и плановете за щатното разписание на всички агенции, с изключение на онези, 
които изцяло се самофинансират от такси. 

Каре 9  

Съвет на надзорниците на EBA, EIOPA и ESMA 

Най-висшият орган за вземане на решения на трите европейски надзорни 
органа е Съветът на надзорниците. Той се състои от ръководителите на 
националните компетентни органи, които упражняват надзор над 
финансовите институции във всяка държава членка, плюс по един 
представител без право на глас от ЕЦБ (за EBA), другите два европейски 
надзорни органа, Комисията и Европейския съвет за системен риск (ЕССР).  

Този състав насърчава сътрудничеството между европейските 
и националните надзорни органи и поради това е адаптиран да се занимава 
с отговорностите на европейските надзорни органи за изготвяне на правила, 
но в по-малка степен с техните надзорни функции. Европейските надзорни 
органи трябва също така да следят за последователното прилагане на правно 
обвързващите актове на ЕС и, ако е необходимо, да задействат процедура за 
нарушение на правото на Съюза (член 17 от Регламента за EBA). Този 
механизъм на практика се използва много рядко поради нежеланието на 
националните надзорни органи да санкционират своите колеги. Няколко 
респонденти в анкетата посочват, че неефективността на процедурата за 
нарушение на правото е ясно видима от факта, че EBA не е отправила 
препоръка по датско-естонския случай на изпиране на пари. 

Агенциите се отчитат пред бюджетните органи по финансови 
въпроси и по отношение на съответствието с правилата, но 
постигането на резултати от дейността им е от второстепенно 
значение 

50 Бюджетният орган на ЕС (Парламентът и Съветът) отговаря за процедурата 
по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
повечето агенции въз основа на техните отчети. Той обикновено е насочен към 
финансовите въпроси и въпросите на съответствието и не обръща необходимото 
внимание на резултатите от дейността на агенциите.  
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51 Комисиите на Парламента по секторните политики упражняват надзор над 
дейността на агенциите на високо равнище, главно чрез изслушвания на техните 
изпълнителни директори и обсъждане на годишните им доклади. Комисиите по 
секторните политики също така изпращат кратки становища до Комисията по 
бюджетен контрол като принос за процедурата по освобождаване от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета, но действителното събиране и анализ на 
информация за резултатите е много ограничено и засяга само отделни агенции. 

52 Съветът и неговите работни групи търсят отговорност за отчитане относно 
постигнатите от агенциите резултати най-вече от партниращите генерални 
дирекции.  

Фигура 8 — Основни участници и ключови документи в годишния 
цикъл на работа на агенциите  

 
Източник: ЕСП. 

53 Публичният контрол върху изцяло самофинансиращите се агенции (EUIPO, 
CPVO и SRB, който управлява и Единния фонд за преструктуриране (SRF), като 
последният е получил 7,8 млрд. евро от вноски и така е повишил общите си 
активи на 33 млрд. евро в края на 2019 г.), е дори още по-ограничен. Въпреки че 
изпълняват публичен мандат, възложен им от законодателството на ЕС, тези 
агенции имат отговорност за отчитане основно пред своите членове11, които 
решават дали да ги освободят от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета им, и само неформално пред Европейския парламент. Освен това EUIPO 
                                                      
11 Бюджетният комитет за EUIPO; Управителният съвет в пленарен състав за SRB; 

Административният съвет за CPVO. 
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по‐специално е натрупала големи излишъци, тъй като приходите ѝ от такси 
и плащания често надхвърлят направените от нея разходи. ЕСП коментира тези 
аспекти в своите становища, публикувани през 2019 г. във връзка 
с предложенията за финансовите регламенти на CPVO и EUIPO12. Други 
юрисдикции функционират по различен начин в ЕС (вж. фигура 8). Например 
Конгресът на САЩ е органът, който взема решение за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за всички самофинансиращи 
се агенции на САЩ.  

Агенциите докладват все повече за аспектите на изпълнението, но 
приносът им към политиката и сътрудничеството на ЕС не е измерен 
ясно и гражданите не са информирани за него  

Агенциите редовно предоставят информация за изпълнението, но тази 
информация невинаги е от значение 

54 Заинтересованите страни, свързани с агенциите, имат нужда от качествена 
и количествена информация за изпълнението и я получават от консолидирания 
годишен отчет за дейността и други документи. Освен годишното докладване, 
много агенции (например EUIPO, ETF, EFSA) представят информация по‐редовно 
под формата на информационни таблици за напредъка, тримесечни доклади 
и др. Част от тях са само за вътрешно ползване, но други се публикуват.  

55 Повечето агенции са въвели бюджетиране, основано на дейности, което 
означава, че те разпределят ресурсите и/или разходите по дейности. Някои от тях 
(EASA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA) са постигнали значителен напредък 
в управлението по дейности, което предполага редовно актуализиране на 
наборите от показатели, които съчетават информация за бюджета и за 
изпълнението (вж. приложение VI). Докато EASA и ESMA са изчислили разходите 
за услугите си изцяло въз основа на таксите, които събират, таксите на другите 
агенции са определени в регламентите за тях. 

                                                       
12  Становища на ЕСП № 1/2019 и № 3/2019. 
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56 Агенциите също така измерват резултатите чрез ключови показатели за 
изпълнението (КПИ). През 2015 г. Комисията издава насоки относно КПИ за 
директорите на агенции13. Показателите, които се използват на практика, се 
отнасят главно до изпълнението на годишната работна програма и бюджета на 
агенциите и до управлението на техните човешките ресурси, но те обикновено не 
дават възможност за оценка на резултатите или на ефикасността и ефективността 
на изпълнението на мандата на агенцията. 

57 Повечето агенции са разработили и оперативни цели и свързани с тях 
показатели и цели за изпълнението. По‐голямата част от тези показатели 
измерват крайните продукти, а не резултатите или въздействието. Няколко 
агенции (EASO, EMSA, EFSA, Фронтекс и др.) докладват по над 100 показателя, 
много от които са много подробни и конкретни и не дават информация за 
цялостното изпълнение. Връзката с целите на политиката често не е ясно 
установена нито в единния програмен документ (ЕПД), нито в консолидирания 
годишен отчет за дейността. 

58 Част от агенциите, които имат по‐скоро оперативен характер и/или са 
ориентирани към бизнеса, разполагат с по‐целесъобразни показатели, които 
измерват приноса им за прилагането на политиките на ЕС. eu‐LISA например 
използва показатели за резултатите за наличието и времето за реагиране на 
нейните широкомащабни ИТ системи. EASA е една от малкото агенции 
с конкретен показател за въздействието: броят на смъртните случаи при 
самолетни катастрофи в ЕС. EUIPO разполага с показатели за оценка на 
навременността, качеството и достъпността на предоставяните услуги. 

59 Трудно е да се прави сравнение във времето, тъй като показателите могат да 
се променят през годините и в малко консолидирани годишни отчети се посочват 
резултатите от предходни години. В най‐добрия случай крайните продукти се 
сравняват със собствените цели на агенцията в ЕПД.  

60 Тъй като дейностите на агенциите са толкова различни, не е възможно да се 
сравняват техните постигнати резултати от дейността и ключови показатели за 
изпълнението. Също така е много трудно да се сравняват различните агенции по 
отношение на ефикасността им. Нито един от докладите на агенциите не съдържа 
сравнение с еквивалентни национални или международни органи. 

                                                       
13  SWD(2015) 62 окончателен, 31.3.2015 г. 
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61 В прегледа на ЕСП от 2019 г.14 се установява, че някои агенции събират също 
информация относно устойчивото развитие, но тя често е откъслечна и непълна. 
Докладването по показателите за устойчивост е практиката на измерване, 
оповестяване и отчитане пред вътрешните и външните заинтересовани страни 
във връзка с организационната дейност, насочена към целта за устойчиво 
развитие. Одиторите установиха, че само една агенция, EUIPO, е публикувала 
такъв доклад.  

Ограничена осведоменост и проследяване в медиите на темата за приноса на 
агенциите за изпълнение на политиките и сътрудничеството 

62 Агенциите на ЕС имат значително влияние върху формирането на 
политиките и вземането на решения в области от жизненоважно значение за 
ежедневието на гражданите на ЕС. Те могат също така да действат като първа 
инстанция в разрешаването на кризисни ситуации или дългосрочни 
предизвикателства пред обществото. Освен ограниченото докладване от самите 
агенции относно резултатите, медийната видимост на приноса на агенциите — 
както положителния, така и отрицателния — също е ограничена. Според нашия 
анализ на данните, много малко новинарски статии съдържат качествена 
информация за приноса на агенциите към прилагането на политиките 
и сътрудничеството на ЕС, за тяхното влияние върху процеса на вземане на 
решения от името на държавите членки, промишлеността и гражданите.  

63 Между януари 2018 г. и юли 2019 г. основните агенции, споменавани 
в новините, са Европол и Фронтекс, като те се посочват в над 40 % от всички 
анализирани от нас статии (фигура 9). След тях се нареждат EFSA, EASA, EMA и 
ECDC. Взети заедно, тези шест агенции се споменават в две трети от статиите. 
Всички те се занимават с въпроси, свързани със сигурността и/или безопасността, 
които привличат общественото внимание в най‐голяма степен. Някои агенции 
(като EMA) са били посочвани почти постоянно по време на разглеждания 
период, докато споменаването на други става по‐често във връзка с конкретни 
инциденти и събития (вж. фигура 3 и фигура 4 в приложение IV). Например, във 
връзка с катастрофите на Boeing 737 MAX рязко нараства споменаването 
в медиите на EASA, при кризата с глифозата се увеличава споменаването на EFSA, 
а след решението за запазената марка на Adidas медийното внимание се насочва 
към EUIPO.  

                                                       
14  Преглед № 7/2019 „Практиката на докладване за устойчиво развитие — прилага ли се 

от институциите и агенциите на ЕС?“ 
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Фигура 9 — Новинарски статии, групирани по агенция или друг орган 
на ЕС 

 
Източник: Съставено от ЕСП въз основа на обобщени данни от EMM, от януари 2018 г. до юли 
2019 г. 

64 ECDC публикува най-голям брой статии с новини за своите дейности, следван 
от EMA и EMSA. Задачите на тези три агенции включват разпространяване на 
информация за общественото здраве и безопасност. Повечето други агенции се 
споменават рядко в новините, дори когато повишаването на осведомеността е 
част от техните задължения. За разлика от агенциите, действащи в областта на 
сигурността и охраната на границите (Фронтекс, Европол), EASO, която подкрепя 
държавите членки в областта на предоставянето на убежище, присъства по-слабо 
в новинарските статии, събрани от Europe Media Monitor (ЕММ). 
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Сътрудничеството между агенциите и други национални, 
европейски и международни организации като цяло функционира 
добре, с някои изключения  
Резултатите от проучването показват, че някои агенции трябва да засилят 
сътрудничеството си  

65 Мнозинството (80 %) от заинтересованите страни, участвали в проучването, 
считат, че сътрудничеството между агенциите и техните партньори на 
национално, европейско или международно равнище като цяло функционира 
добре. Между отделните агенции обаче съществуват ясни разлики. Една трета от 
респондентите смятат, че са необходими значителни подобрения, например 
в отношенията на следните агенции с някои от техните партньори:  

o на ENISA и GSA с държавите членки, с други агенции и в международен план,  

o на ERA с Комисията и държавите членки,  

o на ЕМА с Комисията,  

o на EASA с държавите членки. 

Агенциите работят в тясно сътрудничество с партниращите генерални дирекции 
на Комисията, но имат ограничено участие в преговорите по бюджета 
и преразглеждането на законодателството  

66 Повечето агенции не разполагат с правомощия за вземане на решения (вж. 
каре 10), но някои (като ECDC, ECHA, EFSA, EMA и ERA) представят научни 
становища, които създават основата за решения на Комисията. Някои агенции 
(напр. ACER, CPVO, EASA, EUIPO и в някои отношения ECHA) са оправомощени да 
вземат решения. 
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Каре 10 

Доктрината Meroni и делегирането на правомощия на агенциите 

Съдебната практика по делото Meroni15 ограничава делегирането на 
правомощия от страна на ЕС на неговите агенции до ясно определени 
изпълнителни правомощия, които трябва да бъдат изцяло контролирани от 
делегиращия орган. Освен това делегирането трябва да става с „изрично 
решение“ и да бъде необходимо за изпълнението на задачите, възложени по 
силата на Договорите. То не може да включва „дискреционни“ правомощия 
до такава степен, че да позволи изпълнението на същинска икономическа 
политика, при което се предполага широка свобода на преценка и което води 
на практика до прехвърляне на отговорността. 

Повечето агенции не разполагат с дискреционни правомощия за вземане на 
решения. В областта на опазването на здравето, например, агенциите (като 
EMA и EFSA) оценяват риска, но управлението на риска е от компетентността 
на Комисията, която обикновено взема официални решения за разрешаване.  

През последните години доктрината Meroni е изяснена, като позволява 
делегирането на някои точно определени регулаторни или интервенционни 
правомощия, които подлежат на съдебен контрол. Някои агенции, участващи 
в регулирането на единния пазар, като EASA, EUIPO и ESMA, са оправомощени 
да вземат определени решения въз основа на технически оценки и критерии 
(посочени в законодателни, делегирани и регулаторни актове) без 
официално одобрение от Комисията16.  

67 Комисията упражнява надзор върху дейностите на агенциите чрез 
присъствието си в управителните съвети, участието си в цикъла на програмиране 
и планиране (тя изготвя официални становища относно проектите на ЕПД) и чрез 
голям брой по-редовни контакти между партниращите генерални дирекции 
и съответните агенции. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е 
определена да бъде вътрешният одитор на всички агенции, с изключение на 
онези, които се самофинансират17. Тя одитира избрани области от значение за 
агенциите, въз основа на конкретни, многогодишни, основани на риска 
стратегически одитни планове, и докладва пред съответните изпълнителни 
директори и управителни съвети.  

                                                      
15 Дела 9/56 и 10/56, Meroni&Co, Industrie Metallurgiche v High Authority, 1957-58, 

ECR 133. 

16 Дело C-270/12, Обединено кралство с/у Парламент и Съвет, 2014 г. 

17 CPVO, EUIPO и SRB. 
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68 Като цяло участието на агенциите в преразглеждането на регламентите за 
тяхното учредяване и на друго ключово законодателство в областта им на 
действие е слабо. В резултат на това Комисията невинаги използва оптимално 
техните познания при разработването на нови законодателни предложения.  

69 Партниращите генерални дирекции съгласуват плановете за щатното 
разписание на агенциите и финансирането им от ЕС с ГД „Бюджет“, преди те да 
бъдат включени в предложението на Комисията за проектобюджет, представено 
пред Парламента и Съвета. Агенциите по принцип нямат пряк контакт с ГД 
„Бюджет“ и получават малко информация за напредъка на преговорите за 
бюджета, което може да затрудни тяхното оперативно планиране. 

70 Някои агенции изпитват постоянен недостиг на ресурси, а други не успяват 
да усвоят бюджета, определен за тях от цикъла на годишно програмиране. 
Например въз основа на политическо споразумение Фронтекс е получила 
значителни допълнителни ресурси от 2017 г. насам. Одиторите не откриха данни, 
които да изяснят как са изчислени нуждите от допълнителен бюджет и служители 
на Фронтекс. По отношение на EU-OSHA ЕСП вече отбеляза тенденцията на 
повтарящо се пренасяне на суми, представляват значителен дял от бюджета, от 
една финансова година за следващата18. В случая с EU-OSHA одиторите 
отбелязват, че равнищата на анулиране на пренесени бюджетни кредити досега 
са били ниски. Наличието на високи равнища на пренесени бюджетни кредити по 
принцип обаче поражда рискове за доброто финансово управление на ресурсите.  

Сътрудничеството с държавите членки е от решаващо значение, но невинаги 
протича гладко 

71 Държавите членки играят активна роля в изпълнението на работните 
програми на повечето агенции. Някои примери: 

o Фронтекс, EASO и eu-LISA оказват активна подкрепа на държавите членки, 
които са главните места за влизане в ЕС на мигранти и лица, търсещи 
убежище.  

                                                      
18 ЕСП, Годишен доклад относно агенциите на ЕС за 2018 г., точка 3.14.8. 
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o еu-LISA управлява централния компонент на множество широкомащабни ИТ 
системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, които са 
свързани с националните системи19. 

o Много агенции, като например EEA, EFSA, EMCDDA, EUIPO и EU-OSHA, работят 
в тясно сътрудничество с експертните мрежи на ЕС и/или националните 
звена за контакт, които помагат за изпълнението на техните работни 
програми. 

o Други агенции (като CPVO, ECHA (вж. каре 11), EMA, EFSA и в по-малка степен 
EASA) извършват своите научни дейности в сътрудничество с държавите 
членки. 

                                                      
19 Вж. също Специален доклад № 20/2019 на ЕСП: „Информационни системи на ЕС, 

подпомагащи граничния контрол – силен инструмент, но е необходим по-голям 
акцент върху предоставянето на навременни и пълни данни“. 
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Каре 11 

Вече над десетилетие ECHA работи в условия на ограничени 
правомощия 

ECHA е изправена пред редица предизвикателства при изпълнението на своя 
мандат за насърчаване на употребата на безопасни химикали. 

o Системата за регистрация се основава на подадени от предприятията 
декларации (вж. каре 14). 

o През първото десетилетие от основаването си (2008—2017 г.) ECHA 
отдава повече приоритет на регистрирането, отколкото на анализа на 
данните, предоставени за декларираните химични вещества. Тъй като 
много вещества не са оценени задълбочено, все още не е ясно дали те са 
вредни или не. Стратегическият план на ECHA за периода 2019—2023 г. 
предлага нов и по‐амбициозен подход за определяне на веществата, 
които трябва да бъдат регулирани. 

o Неотдавнашно решение на Общия съд на ЕС20 отмени решение на 
Комисията, с което се разрешава употребата на определено вещество 
въз основа на становище на научните комитети на ECHA, с аргумента, че 
не е извършен достатъчен анализ на по‐малко вредните алтернативи.  

o Държавите членки разполагат с изключителни правомощия да налагат 
задължение на дружествата да регистрират химикали в Европейската 
агенция по химикалите в съответствие с Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH). ECHA изпълнява само роля на координатор. 

o Всяка година годишните цели на ECHA във връзка с изготвянето на 
становища относно одобряването на активни вещества в биоцидите не 
успяват да бъдат постигнати, защото държавите членки бавят 
публикуването на своите доклади за оценка. 

o Финансовата и административната рамка, в която действа ECHA, е по‐
сложна, отколкото за други агенции, тъй като ECHA разполага с три 
отделни бюджета (и щатни разписания) по три различни регламента, 
всеки от които е с различна партнираща генерална дирекция. Това 
допълнително ограничава гъвкавостта на ECHA за справяне 
с колебанията в работното натоварване. 

                                                       
20  Решение от 7 март 2019 г. по дело T‐837/16. 



  46 

 

72 При възлагането на отговорности на дадена агенция на ЕС държавите членки 
си запазват по‐голямата част от контрола върху процеса на вземане на решения, 
като същевременно засилват европейското сътрудничество (вж. каре 12). Ето 
защо в много области агенциите играят по‐индиректна координационна роля, 
което оставя значителни правомощия за преценка на държавите членки.  

Каре 12 

Граничен контрол и предоставяне на убежище — две истории21 

Фронтекс и EASO зависят в голяма степен от предоставянето на човешки 
ресурси (а при Фронтекс — и технически ресурси) от държавите членки. 
И двете агенции изпитват трудности да получат такива ресурси, но като 
цяло Фронтекс се справя относително по‐успешно в това отношение.  

В Специален доклад на ЕСП № 6/2017 „Действия на ЕС в отговор на кризата 
с бежанците – подход на „горещите точки“ одиторите посочват, че EASO се 
нуждае от служители от държавите членки22 (предимно експерти в областта 
на предоставянето на убежище и устни преводачи), както и договорно 
наети служители, за да изпълнява своята чувствителна основна функция да 
предоставя подкрепа на държавите членки. Една основна пречка за 
ефикасността на операциите е прекалено краткият период на 
командироване (шест до осем седмици) на експертите от държавите 
членки. През 2018 г. EASO управлява две големи операции за подкрепа 
(в Гърция и Италия) с участието на 478 експерти от държавите членки 
и асоциираните държави и 464 договорно наети служители.  

В отговор на неочакваното увеличение на миграционните потоци през 
2015 г. Комисията е представила предложение за изменение на 
регламентите на EASO и Фронтекс, с цел да увеличи и координира по‐добре 
подкрепата, предоставена на държавите членки от първа линия. 
Законодателният пакет за Фронтекс е приет след по‐малко от една година 
(втори пакет, който разширява допълнително отговорностите на Фронтекс, 
е приет през 2019 г.), но все още няма съгласие по предложението на 
Комисията за създаване на орган на ЕС в областта на предоставянето на 
убежище. 

                                                       
21  Вж. също Специален доклад на ЕСП № 24/2019 „Предоставяне на убежище, 

преместване и връщане на мигранти — необходими са мерки за преодоляване на 
разминаването между цели и резултати“. 

22  Член 15 от Регламент (ЕС) № 439/2010 за EASO. 
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73 В някои области продължават да функционират паралелно органи на 
държавите членки. Така например дружествата могат да избират дали да защитят 
търговска марка или дизайн пред националните служби (само за защита на 
национално равнище) или EUIPO (защита в целия ЕС). В областта на 
здравеопазването органите на държавите членки могат да извършват свои 
собствени оценки на риска в области, в които агенциите извършват дейност (ECDC 
за профилактика и контрол върху заболяванията, EFSA за безопасност на храните), 
без задължение да координират работата си с агенциите. Въведено е 
законодателство за намаляване на този риск чрез механизми за обмен на 
информацията. 

74 Когато държавите членки провеждат обсъждания в Съвета, за които е 
необходим експертен опит от агенциите, самите агенции по принцип не участват, 
а се представляват от Комисията.  

Потенциал за по‐тясно сътрудничество между агенциите в една и съща област 
на политика  

75 Няколко агенции развиват дейност в една и съща област на политика. 
Сметната палата установи известно припокриване между мандатите и/или 
дейностите на следните агенции: 

o EIGE и FRA (и двете с дейност в областта на правата на жените); 

o EASO и Фронтекс (и двете предоставят културни посредници в подкрепа на 
държавите членки, изправени пред голям приток на мигранти); 

o агенциите, попадащи в рамките на правомощията на ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ (Cedefop, Eurofound, EU‐OSHA и ELA).  
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76 Сътрудничеството между агенциите е особено силно в областта на 
миграцията. EASO, Фронтекс, Европол и FRA работят заедно в „горещите точки“ 
в Италия и Гърция. В областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) се 
провеждат редовни срещи между девет агенции (CEPOL, EASO, Фронтекс, EIGE, 
EMCDDA, eu‐LISA, Евроюст, Европол и FRA) и техните две партниращи генерални 
дирекции (ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ГД „Правосъдие и потребители“) 
в рамките на мрежата на агенциите в областта на ПВР. Две други агенции, EFCA и 
EMSA, си сътрудничат с Фронтекс по въпроси на бреговата охрана. От 2019 г. 
насам ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ провежда редовни срещи 
между агенциите. Както е предвидено в регламентите за тяхното създаване, EBA, 
EIOPA и ESMA работят в сътрудничество със Съвместния комитет на европейските 
надзорни органи. В други области сътрудничеството е по‐несистематично. 

77 Сътрудничеството между агенциите често се формализира в двустранно 
„работно споразумение“ или „меморандум за разбирателство“ (вж. каре 13). То 
може да се подпомага и от присъствието на представители на други агенции 
(често като наблюдатели) в управителния съвет. Всеки от трите европейски 
надзорни органа например има едно място в управителните съвети на другите 
органи, въпреки че невинаги участва в заседанията. EUIPO и CPVO разменят свои 
представители в управителните си съвети, които участват в ролята на 
наблюдатели. Центърът за преводи има сключено споразумение с всички агенции 
на ЕС, съвместните предприятия и институциите на ЕС, според което всички те 
могат да бъдат представени в неговия управителен съвет. 

Каре 13 

ECHA и EFSA — подобна дейност, недостатъчно сътрудничество  

ECHA и EFSA често работят с едни и същи вещества, но между двете агенции 
има малък обмен на информация. Системите, използвани от дружествата за 
регистриране на химически вещества в ECHA и подаване на информация по 
електронен път, не са свързани пряко или непряко със системите на EFSA.  

В EFSA процедурите за подаване на заявления и изискваната информация са 
значително по‐различни. Във всяка област има специфични правила за 
изготвяне на заявления. EFSA е разработила документи с насоки за попълване 
на заявленията, но сътрудничеството с ECHA по тази линия е слабо.  

През 2017 г. двете агенции са подписали нов меморандум за разбирателство 
(който заменя предишния от 2009 г.) за по‐тясно сътрудничество между тях. 
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78 Агенциите си сътрудничат тясно и чрез Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN), 
създадена с цел да повишава тяхната видимост и да открива и насърчава 
възможни подобрения на ефикасността. Нейните приоритети се одобряват от 
агенциите под формата на петгодишна стратегия и годишни работни програми. 
Една от нейните важни задачи е да осигурява ефективна комуникация между 
агенциите и свързаните с тях заинтересовани страни, основно сред европейските 
институции. Девет подмрежи оформят действията и взаимодействието сред 
членовете на мрежата и водят до осезаеми резултати, които са от полза за ЕС 
и неговите граждани. Мрежата EUAN обаче не разполага с изпълнителни 
правомощия, не всички агенции участват във всички подмрежи, 
а сътрудничеството е съсредоточено предимно върху административни, а не 
върху оперативни въпроси. 

79 Центърът за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) посочва като 
едно от основанията за съществуването си сътрудничеството между агенциите. 
Не всички агенции обаче са задължени от учредителните си регламенти да се 
възползват от услугите на CdT. Има също известно объркване по отношение на 
вида услуги, за които другите агенции трябва или могат да използват CdT. Една 
агенция дори е разработила собствена система за вътрешно ползване за 
решаването на проблеми от езиково естество (преводачески памети), докато 
други могат да използват частни външни доставчици на преводачески услуги. 
В Годишния доклад на ЕСП относно агенциите за 2017 г. се посочва, че 
капацитетът на CdT не се използва изцяло, разработването на системите 
и текущите разходи се дублират и може да съществува риск за бизнес модела 
и непрекъснатостта на работата на агенцията. 

Някои агенции зависят от сътрудничеството с промишления сектор 

80 Някои агенции също така зависят от сътрудничеството с промишления 
сектор, който те би трябвало да регулират. Дейността по регистриране на 
химически вещества в ECHA например се основава на подадените от 
предприятията декларации (вж. каре 14). Регулаторната рамка предоставя само 
ограничени стимули за проверка на надеждността и актуализацията на 
предоставената информация.  
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Каре 14 

Опитът на ECHA показва слабостите на система, основана на 
подаването на декларации от предприятията 

o ECHA отговаря за задължителната регистрация или разрешаване на 
химически вещества в ЕС въз основа на подадените от предприятията 
декларации23. След като служителите на ECHA извършат официални 
проверки за пълнота на информацията, декларирана от заявителя, 
дружеството получава регистрационен номер по REACH, който му 
позволява да продава своите химически вещества на пазара. То може да 
запази този регистрационен номер дори ако впоследствие се докаже, че 
е предоставило невярна или непълна информация. С този механизъм се 
намалява стимулът на предприятието да предоставя актуализации или 
допълнителна информация. Неотдавнашно проучване24 показва, че 
вероятно най-малко 30 % от всички регистрации не съответстват на 
изискванията. 

o В работен документ на службите на Комисията относно оценката на 
REACH се посочва, че неспазването от страна на дружествата на 
задълженията им за регистрация възпрепятства идентифицирането на 
потенциално опасни вещества и поради това и способността на органите 
да опазват обществото и околната среда. ECHA и Комисията са приели 
съвместен план за действие с цел преодоляване на неспазването на 
изискванията в регистрационните файлове. Проверките на 
съдържанието ще бъдат засилени и вниманието ще бъде пренасочено 
към анализа на веществата.  

                                                      
23 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

24 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Hintergrund und Erläuterungen zur 
REACH-Registrierung: Großunternehmen verstoßen gegen das EU-Chemikalienrecht und 
gefährden damit Mensch und Umwelt, 20 май 2019 г.  
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Усилията на агенциите да постигнат по-голям обхват на международно 
равнище продължават да бъдат ограничени 

81 Съгласно Договора агенциите не могат да сключват международни 
споразумения, които обвързват ЕС (чл. 218 от ДФЕС). Те обаче могат да сключват 
споразумения за сътрудничество с международни партньори, когато 1) това е 
изрично предвидено в акта за създаването им, 2) споразумението за 
сътрудничество не създава обвързващи задължения, и 3) имат (de facto или de 
jure) одобрението на съответната партнираща генерална дирекция25.  

82 Поради естеството на дейностите си много агенции трябва да 
взаимодействат с международни партньори и дейностите им оказват 
въздействие на международно равнище. Много агенции имат партньори 
в държави извън ЕС, които извършват сходни дейности. Комисията, 
в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност, създава „работни 
споразумения“ с агенциите, за да организира техните връзки с органи или 
държави извън ЕС. 

83 Агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи (по-
специално Европол, Евроюст и Фронтекс), са изцяло интегрирани във външното 
измерение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП) и са 
сред най-активните в международен план агенции, като са сключили 
и множество споразумения за сътрудничество с държави извън ЕС. Като примери 
за други области на политика могат да се посочат EFSA и EMA, които са изградили 
важна международна роля. Техните становища са от голямо значение за 
осигуряването на здравна безопасност в рамките на ЕС и извън него. В сектора на 
авиацията EASA също участва дейно в тази област. Липсват данни обаче, че като 
цяло потенциалът на агенциите да подкрепят Комисията в международен план, 
особено по технически въпроси и обмяна на информация, е развит в максимална 
степен. 

                                                      
25 Вж. също Merijn Chamon и Valerie Demedts, Constitutional limits to the EU agencies’ 

external relations в The External Dimension of EU Agencies and Bodies (2019 г.). 
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Заключения и препоръки 
84 Одиторите заключават, че агенциите играят все по-важна роля за 
прилагането на политиките на ЕС и че съществуващите условия са подпомогнали 
постигането на резултати от тяхната дейност. Въпреки това, макар да отчита, че 
това е отговорност на законодателя, ЕСП смята, че липсва достатъчно гъвкавост 
при създаването и функционирането на агенциите, както и че потенциалът им за 
сътрудничество с цел постигане на общите цели на политиката в интерес на 
гражданите може да бъде развит допълнително. 

85 Гъвкавостта на агенциите по отношение на посрещането на променящите се 
нужди на политиката се отразява на техния жизнен цикъл: тяхното създаване, 
развитие и евентуално приключване на дейността. ЕСП отбелязва, че когато 
Комисията предлага създаването на нова агенция, тя невинаги разглежда ясно 
съществуващите алтернативи, в т.ч. възможността самата тя да изпълнява 
предвидените задачи, възможността за междуправителствено сътрудничество 
или за адаптиране на мисията на вече съществуваща агенция на ЕС. След като 
дадена агенция вече функционира, нейната съгласуваност с дейността на другите 
агенции и партниращи генерални дирекции, особено в припокриващи се области 
на политика, не се оценява в достатъчна степен с течение на времето, за да може 
да се извърши адаптиране (точки 16—32). 

Препоръка 1 — Да се осигури целесъобразност, 
съгласуваност и гъвкавост при създаването на агенциите 

Комисията следва:  

а)  да засили използването на хоризонтални оценки на агенциите в контекста на 
проверките за пригодност, изготвени от Комисията в различни области на 
политика. Резултатите от оценките следва да се използват за откриване на 
полезни взаимодействия и определяне на потенциално необходими 
промени, включително сливания, както и за изготвяне на законодателни 
предложения в отговор на променящите се нужди, когато това е 
целесъобразно; 
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б)   да изготвя всички предложения за нови агенции в съответствие с програмата 
за по‐добро регулиране, в това число с използване на предвидените в нея 
консултации. Комисията следва да доказва целесъобразността 
и съгласуваността на предложените нови органи по отношение на вече 
съществуващите органи, като взима предвид всички резерви, изразени от 
Комитета за регулаторен контрол. 

Срок за изпълнение на препоръка 1а) — до 2024 г., за да се вземат предвид 

резултатите при изготвянето на следващите законодателни предложения за 

МФР за периода след 2027 г. 

Срок за изпълнение на препоръка 1б) — за всички новите предложения от 

септември 2020 г. нататък 

86 Гъвкавостта предполага също, че агенциите ще получават необходимите 
ресурси съобразно техните променящи се нужди. ЕСП отбелязва, че агенциите 
страдат особено много от недостатъчната гъвкавост по отношение на ресурсите 
отчасти поради това, че цикълът им на планиране е тясно обвързан с бюджетните 
процедури на ЕС. По принцип агенциите планират ресурсите си поетапно въз 
основа на данни от предходни години, дори когато условията и политиките 
изискват по‐задълбочен преглед на някои дейности (точки 33—43). 

Препоръка 2 — Разпределянето на ресурсите за агенциите 
следва да се извършва по по‐гъвкав начин 

Агенциите следва: 

а) да обосновават по‐задълбочено своите нужди от ресурси преди началото на 
всеки нов период на МФР, като използват ефективно своите единни 
програмни документи и отчитат приоритетите, възможните полезни 
взаимодействия и икономии от мащаба.  
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Комисията следва: 

б) да оценява и сравнява преди всеки нов период на МФР заявките за ресурси 
от всички агенции и да разпределя (увеличава, намалява и/или пренасочва) 
ресурсите за агенциите, като се съсредоточи върху най‐приоритетните 
и неотложни дейности; 

в) да разглежда своевременно заявките на агенциите за адаптиране на 
ресурсите към променящите се нужди, за да позволи по‐голяма гъвкавост 
при бюджетното планиране. 

Срок за изпълнение — до 2024 г. 

87 Агенциите на ЕС играят важна роля за обединяване на различните интереси 
на държавите членки, които целят постигането на общи за ЕС решения за 
политиките. Твърде големият брой членове в управителните им съвети 
и различното разбиране на ролята на членовете в съвета обаче могат да попречат 
на ефективното вземане на решения (точки 45—49). 

88 Данните за резултатите от дейността на агенциите на практика не са 
достатъчно обвързани с приноса на агенциите към прилагането на политиките, 
поради което е трудно да се търси отговорност от лицата, свързани с вземането 
на решения. С новия Рамков финансов регламент се въвежда такава връзка, но 
все още не е ясно какво ще бъде въздействието от това (точки 50—53). Като цяло 
гражданите получават недостатъчно информация относно ползите от агенциите 
(точки 54—64). 
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Препоръка 3 — Да се подобрят управлението 
и докладването относно изпълнението 

Агенциите следва: 

а) да подобрят начина, по който докладват относно изпълнението на практика, 
като обвържат по-ясно резултатите от изпълнението с приноса на агенциите 
за прилагането на политиките на ЕС. 

Комисията следва: 

б) да провежда мониторинг на спазването на преразгледаните насоки на 
Комисията (C (2020)2297) относно информацията за изпълнението, която 
следва да се предоставя от агенциите за целите на външния контрол от 
Европейския парламент, Съвета и гражданите на ЕС, като по този начин 
измести акцента от докладването за крайните продукти и дейностите към 
приноса за прилагането на политиките на ЕС; 

в) да изготви предложение за законодателя за преразглеждане на размера на 
управителните съвети, когато това е необходимо, за да се подобри 
ефикасността на процеса на вземане на решения. 

Срок за изпълнение на препоръки 3а) и 3б) — от 2021 г.  

Срок за изпълнение на препоръка 3в) — от септември 2020 г. за новите 
предложения. 

89 Агенциите на ЕС функционират като мрежа за споделяне на експертен опит 
и изграждане на сътрудничество с партньори на национално, европейско 
и международно равнище. Те обаче все още не са проучили всички възможности 
за създаване на полезни взаимодействия и икономии от мащаба в областите на 
припокриване на техните дейности (точки 76—80). В допълнение, агенциите 
зависят от получаването на необходимата подкрепа от държавите членки 
(точки 72—75). Освен това някои агенции действат в области на политика със 
силно отражение в международен план, но понякога им липсва подкрепа от 
Комисията за по-гъвкаво споделяне на експертен опит с партньори от държави 
извън ЕС (точки 81—83). 



 56 

 

Препоръка 4 — Да се укрепи ролята на агенциите като 
центрове за експертен опит и работа в мрежа  

Агенциите следва: 

а) да си сътрудничат по-тясно с цел установяване на добри практики в областта 
на изпълнението, полезните взаимодействия и икономиите от мащаба, 
особено в областите на припокриване на техните дейности. 

Комисията следва: 

б) да следи дали държавите членки изпълняват своите правни и политически 
ангажименти да предоставят на агенциите на ЕС необходимата информация, 
експерти и подкрепа за прилагането на решенията и изпълнението на 
политиката на съответната агенция, а когато тези ангажименти не са уредени 
в достатъчна степен от правната рамка, да предложи законодателят изрично 
да посочи задълженията на държавите членки; 

в) да следи за това техническият експертен опит и другият потенциал на 
агенциите да се използват систематично при изготвянето и прилагането на 
политиките и на международно равнище, както и с партньори извън ЕС. 

Срок за изпълнение — от 2021 г. 

 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител 
Alex BRENNINKMEIJER — член на Сметната палата, в Люксембург на 28 юли 2020 г. 

 За Сметната палата 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Председател 
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Приложения 

Приложение I — Списък на агенциите и другите органи на 
ЕС, разгледани в настоящия доклад 

Съкращение Пълно наименование Седалище  

ACER 
Агенция на Европейския съюз за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия 

Любляна, 
Словения 

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

Рига, Латвия 

CdT Център за преводи за органите на 
Европейския съюз 

Люксембург, 
Люксембург 

Cedefop Европейски център за развитие на 
професионалното обучение Солун, Гърция 

CEPOL 
Агенция на Европейския съюз за 
обучение в областта на 
правоприлагането 

Будапеща, Унгария 

CPVO Служба на Общността за сортовете 
растения Анже, Франция 

EASA Европейска агенция за авиационна 
безопасност Кьолн, Германия 

EASO Европейска служба за подкрепа 
в областта на убежището Валета, Малта 

EBA Европейски банков орган Париж, Франция 

ECDC Европейски център за профилактика 
и контрол върху заболяванията Стокхолм, Швеция 

ECHA Европейска агенция по химикали Хелзинки, 
Финландия 

EEA Европейска агенция за околна среда Копенхаген, Дания 

EFCA Европейска агенция за контрол на 
рибарството Виго, Испания 

EFSA Европейски орган за безопасност на 
храните Парма, Италия 

EIGE Европейски институт за равенство 
между половете Вилнюс, Литва 

EIOPA 
Европейски орган за застраховане 
и професионално пенсионно 
осигуряване 

Франкфурт, 
Германия 
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EIT Европейски институт за иновации 
и технологии Будапеща, Унгария 

ELA Европейския орган по труда Братислава, 
Словакия 

EMA Европейска агенция по лекарствата Амстердам, 
Нидерландия 

EMCDDA Европейски център за мониторинг на 
наркотици и наркомании  

Лисабон, 
Португалия 

EMSA Европейска агенция за морска 
безопасност 

Лисабон, 
Португалия 

ENISA Агенция на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност  

Атина и Ираклион, 
Гърция 

EPPO Европейска прокуратура Люксембург 

ERA Агенция за железопътен транспорт на 
Европейския съюз 

Валенсиен, 
Франция 

ESA Агенция за снабдяване към Евратом Люксембург, 
Люксембург 

ESMA Европейски орган за ценни книжа 
и пазари Париж, Франция 

ETF Европейска фондация за обучение Торино, Италия 

EUIPO Служба на Европейския съюз за 
интелектуална собственост Аликанте, Испания 

eu-LISA 

Агенция на Европейския съюз за 
оперативно управление на 
широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието 

Талин, Естония, 
Страсбург, 
Франция и Санкт 
Йохан им Понгау, 
Австрия 

EU-OSHA Европейска агенция за безопасност 
и здраве при работа Билбао, Испания 

Eurofound Европейска фондация за подобряване 
на условията на живот и труд Дъблин, Ирландия 

Евроюст Европейско звено за съдебно 
сътрудничество Хага, Нидерландия 

Европол 
Агенция на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането 

Хага, Нидерландия 

FRA Агенция на Европейския съюз за 
основните права Виена, Австрия 

Фронтекс Европейска агенция за гранична 
и брегова охрана  Варшава, Полша 

GSA Европейска агенция за глобални 
навигационни спътникови системи 

Прага, Чешка 
република 

SRB Единен съвет за преструктуриране Брюксел, Белгия 
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Приложение II — Списък на генералните дирекции на 
Комисията, партниращи си с агенциите и другите органи на 
ЕС  

ГД Пълно наименование Агенции  

CNECT ГД „Съобщителни мрежи, 
съдържание и технологии“ Служба на BEREC, ENISA 

DEFIS 
ГД „Отбранителна 
промишленост и космическо 
пространство“ на Комисията 

GSA (от 1 януари 2020 г.) 

DGT ГД „Писмени преводи“ CdT 

EAC ГД „Образование, младеж, 
спорт и култура“ EIT 

EMPL ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ 

Cedefop, ELA, ETF, EU-OHSA, 
Eurofound 

ENER ГД „Енергетика“ ACER 

ENV ГД „Околна среда“ EEA, ECHA 

FISMA 
ГД „Финансова стабилност, 
финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“ 

EBA, EIOPA, ESMA, SRB 

GROW 
ГД „Вътрешен пазар, 
промишленост, 
предприемачество и МСП“ 

ECHA, EUIPO, GSA (до 31 декември 
2019 г.) 

HOME ГД „Миграция и вътрешни 
работи“ 

CEPOL, EASO, Фронтекс, EMCDDA, 
eu-LISA, Европол 

JUST ГД „Правосъдие 
и потребители“ EIGE, Eвроюст, FRA 

MARE ГД „Морско дело и рибарство“ EFCA 

MOVE ГД „Мобилност и транспорт“ EASA, EMSA, ERA 

SANTE ГД „Здравеопазване 
и безопасност на храните“ 

CPVO, ECDC, EFSA, EMA, ECHA 
(само за биоцидите) 
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Приложение III — Основни данни и резултати от 
проучването сред заинтересованите страни  
ЕСП поиска от 34 агенции да предоставят списък на заинтересованите страни 
и изготви представителна извадка, включваща основните категории 
заинтересовани страни (национални публични органи, представители на 
промишления сектор, институции на ЕС, НПО, академични среди и др.). Тя 
прикани 2 500 представители на заинтересованите страни да участват 
в проучването и получи около 1 000 отговора (процент на участие 40 %). Близо 
половината от респондентите бяха членове на управителни съвети. 

Таблица 1 — Общи резултати от проучването сред заинтересованите 
страни  

 
Напълно 

съгла-
сен/а 

Съгла-
сен/а 

Не съм 
съгла-
сен/а 

Никак 
не съм 
съгла-
сен/а 

Нямам 
мнение 

1. Съставът на управителния 
съвет е подходящ 25 % 51 % 8 % 1 % 14 % 

2. Агенцията работи 
ефективно със 
заинтересованите страни 
и експертите 

30 % 59 % 6 % 1 % 4 % 

3. Механизмите за отчитане 
са целесъобразни 20 % 56 % 4 % 0 % 19 % 

4. Агенцията разполага 
с достатъчно човешки 
ресурси 

10 % 37 % 32 % 8 % 13 % 

5. Агенцията разполага 
с достатъчно финансови 
ресурси (бюджет) 

11 % 33 % 32 % 8 % 16 % 

6. Агенцията е въвела цели 
SMART 38 % 42 % 7 % 0 % 12 % 

7. Агенцията докладва 
в достатъчна степен относно 
резултатите от дейността си 

53 % 36 % 5 % 1 % 5 % 

8. Критериите за оценка са 
подходящи 36 % 40 % 6 % 1 % 17 % 

9. Сътрудничество 
с Европейската комисия 29 % 41 % 11 % 0 % 19 % 



 61 

 

10. Налице е 
сътрудничество с други 
агенции 

28 % 36 % 11 % 1 % 24 % 

11. Налице е 
сътрудничество с държави 
членки / национални органи 

34 % 40 % 14 % 0 % 12 % 

12. Сътрудничество с органи 
от страни извън ЕС  28 % 29 % 8 % 2 % 33 % 

13. Регламентът за 
създаване на агенцията е 
подходящ 

23 % 48 % 17 % 2 % 12 % 

14. Агенцията е изпълнила 
своите оперативни цели / 
изпълнява своята мисия 

24 % 52 % 18 % 1 % 4 % 

Източник: ЕСП; Размер на извадката = 1000 отговора от респонденти от заинтересованите страни, 
свързани с 34 агенции и други органи на ЕС. 
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Участие в проучването 
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Най-важни резултати от проучването 
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Източник: Проучване на ЕСП сред заинтересованите страни; размер на извадката = 1000 отговора 
от респонденти от заинтересованите страни, свързани с 35 агенции и други органи на ЕС.  

 
  

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
EE

A
eu

-L
IS

A
CP

VO
EU

IP
O

EM
SA

Ев
ро

по
л

EC
DC

EM
CD

DA
EF

CA
Ce

de
fo

p
EU

-O
SH

A
EC

HA
EA

SO
Eu

ro
fo

un
d

Ев
ро

ю
ст

GS
A

Сл
уж

ба
 н

а 
BE

RE
C

CE
PO

L
О

бщ
о

EF
SA

ES
M

A
ET

F
Cd

T
EI

O
PA

Ф
ро

нт
ек

с
EI

T
FR

A
AC

ER
EI

GE EB
A

SR
B

EM
A

EA
SA ER

A
EN

IS
A

Сътрудничество между държавите членки / националните органи

Без мнение
Не протича добре
Протича до известна степен, но са необходими големи подобрения
Протича общо взето добре, но са необходими малки подобрения
Протича много добре

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

EM
CD

DA
Сл

уж
ба

 н
а 

BE
RE

C
EM

SA
Eu

ro
fo

un
d

CP
VO

EU
IP

O
EU

-O
SH

A
EF

SA
EC

HA FR
A

eu
-L

IS
A

SR
B

EE
A

ES
M

A
Ф

ро
нт

ек
с

EF
CA Cd

T
ET

F
EI

O
PA

Ев
ро

по
л

Ce
de

fo
p

CE
PO

L
EB

A
EN

IS
A

EA
SA EI

T
Ев

ро
ю

ст
EI

GE
EC

DC
EA

SO ER
A

EM
A

AC
ER

GS
A

Сътрудничество с Европейската комисия

Без мнение
Не протича добре
Протича до известна степен, но са необходими големи подобрения
Протича общо взето добре, но са необходими малки подобрения
Протича много добре



 65 

 

Приложение IV — Медийно присъствие на агенциите, 
установено по аналитичен път чрез прилагане на техники за 
големи масиви от данни 

Europe Media Monitor (EMM) е изцяло автоматична система за анализ на 
публично достъпни онлайн медии, управлявана от Съвместния изследователски 
център (JRC) на Европейската комисия. Тя събира и обобщава около 300 000 
статии с новини ежедневно от избрани информационни портали от целия свят, 
публикувани на близо 70 езика. В сътрудничество със Съвместния 
изследователски център одиторите анализираха и данните, агрегирани в EMM26, 
относно честотата, географското разпределение и разпределението по време на 
новинарските статии за всички агенции, както и относно мрежата от връзки 
между агенциите и други субекти на равнище ЕС и на национално равнище. Това 
е първият случай, в който ЕСП прилага техники за анализ на големи масиви от 
данни с цел анализиране на неструктурирани външни данни извън официалните 
документи и бази данни на ЕС като допълнителни доказателства при одит на 
изпълнението. 

                                                      
26 За по-подробно описание на Europe Media Monitor (EMM), вж.: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/europe-media-monitor-newsbrief. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/europe-media-monitor-newsbrief
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Фигура 1 — Географско разпространение на статиите с новини 

 
Източник: Съставено от ЕСП въз основа на обобщени данни от EMM от януари 2018 г. до юли 
2019 г. 
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Фигура 2 — Двадесетте най-често използвани езика в статиите 
с новини 

 
Източник: Съставено от ЕСП въз основа на обобщени данни от EMM от януари 2018 г. до юли 
2019 г. 
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Фигура 3 — Седмично разпространение на новини за ЕМА  

 
Източник: Съставено от ЕСП въз основа на обобщени данни от EMM от януари 2018 г. до юли 
2019 г. 

Фигура 4 — Седмично разпространение на новини за EASA 

 
Източник: Съставено от ЕСП въз основа на обобщени данни от EMM от януари 2018 г. до юли 
2019 г. 
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Приложение V — Регулаторна рамка на федералните 
агенции в САЩ и в Австралия 

САЩ 
o Общ регламент за всички агенции. Прилагат се 1) рамков регламент: 

Government Performance and Results Act (GPRA) от 1993 г. и актуализираният 
GPRA Modernization Act от 2010 г., и 2) ежегодно актуализирани до юни: 
Циркулярно писмо № A-11. Preparation, Submission and Execution of the 
Budget. Част 6. Federal Performance Framework: Strategic Planning, Annual 
Performance Plans and Reports. 

o Агенциите следва да докладват по три различни специфични/общи цели: 
1) съвместни приоритетни цели на агенциите, които са дългосрочни 
и изискват координиране между агенциите, 2) приоритетни цели на всяка 
агенция, което предполага изпълнението на 4 или 5 цели през следващите 
две години, и 3) стратегически общи цели, които включват дългосрочните 
общи цели, крайните продукти и постигнатото въздействие. 

o Три елемента в докладите относно GPRA: 1) петгодишни стратегически 
планове, в които следва да са включени описание на мисията на агенцията, 
както и дългосрочни цели и цели, ориентирани към резултатите, 2) годишни 
планове за изпълнението, в които са определени цели за изпълнение за 
финансовата година и се посочва как те следва да бъдат постигнати и по 
какъв начин може да се докаже това, и 3) годишни доклади за изпълнението, 
които съдържат преглед на постиженията или недостатъците на агенцията 
при работата ѝ по конкретните цели във връзка с изпълнението (резултатите 
се събират по програми). 

o По отношение на информацията за изпълнението, процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от 
страна на Конгреса се основава на: 1) годишния доклад на Правителствената 
служба на САЩ по отчетността (GAO); 2) годишния доклад, представен от 
Службата за управление и бюджет (OMB)27 пред Сената, Камарата на 
представителите и Правителствената служба за отчетност. В този доклад се 
определя дали програмите или дейностите на агенциите отговарят на целите 
и задачите, свързани с изпълнението им, и се посочват неизпълнените цели 

                                                      
27 Службата за управление и бюджет (OMB) е подразделение на Изпълнителния кабинет 

на Президента на САЩ, което управлява федералния бюджет на САЩ и осъществява 
надзор върху изпълнението на федералните агенции. 
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(след което се разработва план за действие във връзка с неизпълнените 
дейности), и 3) консолидираните от агенцията годишен план за 
изпълнението и годишен доклад за изпълнението в документа за обосновка 
на бюджета на Конгреса. 

Австралия 
o Общ регламент за всички агенции: Public Governance, Performance and 

Accountability Act 2013 (PGPA Act), глава 2. Commonwealth entities and the 
Commonwealth, част 2 и 3. Planning, performance and accountability, раздел 3. 
Performance of Commonwealth entities. 

o Обяснение и докладване на различията при постигането на целите. 
Отговорният орган следва: 1) да организира водене на документация, в която 
надлежно се записват и обясняват резултатите от дейността на агенцията за 
постигане на нейните цели; 2) да измерва и оценява резултатите от 
дейността на агенцията; 3) да изготвя годишни отчети за дейността на 
агенцията възможно най-скоро след края на всеки отчетен период; и 4) да 
включва годишните отчети за изпълнението в годишния доклад, който се 
внася в Парламента.  

o Одит на отчетите за изпълнението. Главният одитор може да провери 
и докладва относно годишните отчети за изпълнението на субекта. Докладът 
трябва да бъде представен на Парламента за обсъждане. 
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Приложение VI — Бюджетиране/оценка на 
разходите/управление по дейности 
Бюджетиране по дейности (БД) означава организирането на бюджетни кредити 
и средства според техните цели, така че да се даде възможност на гражданите да 
се информират за политиките, които се следват и дейностите, които са включени 
в рамките на тези политики, изразходваните средства за всяка от тях и броя на 
служителите, които са ангажирани с работа по тях (Европейска комисия, речник 
на бюджетните термини на ЕС).  

Методът за оценка на разходите по дейности (ОРД) включва определянето на 
разходите, метода на разпределение на разходите и разпределението по 
различни дейности. ОРД е методология за оценяване на разходите, която прави 
преглед на дейностите в дадена организация и определя разходите за всяка 
дейност и ресурсите за всички продукти и услуги според действителното 
потребление. 

Системата за ОРД включва изчисляване на пълните разходи не само по дейности, 
но и по „специфични услуги“. Частично и изцяло самофинансиращите се агенции 
начисляват на клиентите си такси за покриване на разходите за различните 
предоставени услуги.  

БД е бюджетният елемент, а ОРД е икономическият елемент на по-широката 
концепция за управление по дейности (УД), която се отнася главно до 
оперативните дейности. Управлението по дейности (УД) следва да предостави на 
агенциите инструменти за планиране, мониторинг, докладване и оценка на 
техните дейности. В това отношение целите, показателите, вложените ресурси 
(по-специално човешките и финансовите ресурси) и ключовите действия следва 
да се определят предварително, за да се изясни как ще се постигнат очакваните 
резултати, как ще се измерва напредъкът към тяхното постигане и какви ресурси 
са необходими за получаването на тези резултати (Европейска комисия, 
Аналитичен фиш № 21). 

Освен от целите, дейностите и показателите за бюджета и изпълнението, 
прилагането на системата УД зависи също така от: а) ясното съответствие между 
цели, дейности и показатели, б) определянето на показатели за резултатите 
и въздействието, и в) постоянния мониторинг на действителните стойности при 
процеса на вземане на решения. 

Прилагането на систематично бюджетиране по дейности (БД) и системата УД от 
страна на агенциите за планиране, мониторинг и оценка на дейностите се изисква 
според общия подход (вж. точка 40).   
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Приложение VII — Списък на специалните доклади на 
Европейската сметна палата, публикувани през периода 
2017—2019 г. във връзка с агенциите и другите органи на ЕС 

СД № Заглавие Агенции и други 
органи на ЕС 

1/2017 Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния 
потенциал на мрежата „Натура 2000“ EEA 

5/2017 Младежка безработица — промениха ли нещо политиките на 
ЕС? Eurofound 

6/2017 Действия на ЕС в отговор на кризата с бежанците – подход на 
„горещите точки“. 

EASO, Eвропол, 
Фронтекс, FRA 

8/2017 Системата на ЕС за контрол на рибарството — необходимо е да 
се положат допълнителни усилия EFCA 

9/2017 Подкрепа от ЕС за борбата с трафика на хора в Южна 
и Югоизточна Азия 

Европол, 
Фронтекс 

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 

EEA 

13/2017 Единна европейска система за управление на железопътното 
движение — ще стане ли политическият избор реалност? ERA, INEA 

18/2017 „Единно европейско небе“ — променена култура, но не 
и единно небе EASA 

23/2017 
Единен съвет за преструктуриране: започнала е работата по 

амбициозна задача във връзка с банковия съюз, но трябва да се 
положат още много усилия. 

SRB 

34/2016 
Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да 

подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване 
с храни 

EEA 

1/2018 Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските 
региони (JASPERS) — време е за по-добро насочване 

EMSA, Eurofound, 
EASA 

2/2018 Оперативна ефективност на ЕЦБ при управление на кризи 
в банките SRB, EBA, ESMA 

5/2018 
Възобновяема енергия за устойчиво развитие на селските 

райони — значителен потенциал за полезно взаимодействие, 
който обаче до голяма степен остава нереализиран 

EEA 

13/2018 
Мерки срещу радикализацията, която води до тероризъм — 

Комисията се е съобразила с нуждите на държавите членки, но 
са налице някои недостатъци при координацията и оценката 

Евроюст, Eвропол 

16/2018 Последващ преглед на законодателството на ЕС — системата е 
добре разработена, но е непълна EEA, EMA 

19/2018 Европейската високоскоростна железопътна мрежа — 
неефективна и разпокъсана, а не реално функционираща EEA, ERA, INEA 
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23/2018 Замърсяване на въздуха — здравето ни все още не е достатъчно 
защитено EEA 

24/2018 

Демонстриране в търговски мащаб на улавянето и съхранението 
на въглероден диоксид, както и на иновативните технологии за 
възобновяема енергия – планираният напредък не е постигнат 

през последното десетилетие 

EEA 

25/2018 
Директива за наводненията – постигнат е напредък при 
оценката на рисковете, но е необходимо да се подобрят 

планирането и прилагането 
EEA 

28/2018 
По-голямата част от мерките за опростяване, въведени 

в програма „Хоризонт 2020“, са улеснили бенефициентите, но 
все още има възможности за подобрение 

REA, EASME, EIT 

29/2018 
ЕОЗППО има важен принос за надзора и стабилността 

в застрахователния сектор, но продължават да съществуват 
сериозни предизвикателства 

EIOPA, EBA, ESMA 

33/2018 Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която 
изисква повече действия EEA 

35/2018 
Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, 
отпуснати на неправителствени организации — необходими са 

още усилия 

EACEA, EASME, 
ERCEA, REA 

1/2019 Борба с измамите при разходването на средства от ЕС — 
необходими са действия EPPO 

2/2019 
Химически опасности в храната ни — политиката на ЕС за 

безопасност на храните осигурява защита, но е изправена пред 
предизвикателства 

EFSA, EMA 

10/2019 
Стрес тестове на банките в ЕС — осигуряват най - големия обем 

досега информация за банките, но са необходими по-добра 
координация и повече внимание към рисковете 

EBA 

11/2019 
Нормативната уредба на ЕС допринася за модернизиране на 

управлението на въздушното движение, но финансирането до 
голяма степен не е било необходимо 

Eurocontrol, INEA 

19/2019 INEA — реализирани са ползи, но следва да се преодолеят 
някои недостатъци, свързани с МСЕ INEA 

20/2019 
Информационни системи на ЕС, подпомагащи граничния 

контрол – силен инструмент, но е необходим по-голям акцент 
върху предоставянето на навременни и пълни данни 

Фронтекс, CEPOL, 
eu-LISA 

24/2019 
Предоставяне на убежище, преместване и връщане на 
мигранти — необходими са мерки за преодоляване на 

разминаването между цели и резултати 

EASO, Европол, 
Фронтекс 

Източник: ЕСП.  
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Приложение VIII — Структура на бюджета на агенциите 
и другите органи на ЕС (2018 г.) 

 
Източник: ЕСП. 
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Акроними и съкращения 
БД: Бюджетиране по дейности 

ГРП: Годишна работна програма 

ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз 

ЕПД: Единен програмен документ 

КПИ: Ключов показател за изпълнение 

КРК: Комитет за регулаторен контрол (КРК) 

МСП: Малки и средни предприятия 

МФР: Многогодишна финансова рамка 

ОРД: Оценка на разходите по дейности 

ПВР: Правосъдие и вътрешни работи 

УД: Управление по дейности 

ФУМИ: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

CAAR: Консолидиран годишен доклад за дейността 

CNECT: Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на 
Европейската комисия 

CONT: Комисия по бюджетен контрол (Европейски парламент) 

DEFIS: Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо 
пространство“ 

DGT: Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия 

EAC: Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на 
Европейската комисия 

EMM: Europe Media Monitor, софтуер за анализ на статии с новини в медиите 

EMPL: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
на Европейската комисия 
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ENER: Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия 

ENV: Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия 

ETIAS: Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им  

FISMA: Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“ на Европейската комисия 

GROW: Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество 
и МСП“ на Европейската комисия 

HOME: Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската 
комисия 

JRC: Съвместен изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) 

JUST: Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия 

MARE: Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ 

MOVE: Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия 

REFIT: Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 

REMIT: Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия 

SANTE: Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на 
Европейската комисия 

SIS: Шенгенска информационна система 
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Речник на термините 
Единен програмен документ: Стандартен документ, който следва да се изготвя 
от всяка децентрализирана агенция и да бъде разгледан от Комисията, и в който 
се съдържа както бюджетно, така и оперативно планиране за агенцията, и по този 
начин предоставя насоки за работата на агенцията и разпределението на 
ресурсите ѝ. 

Законодателен орган: Европейският парламент и Съветът. 

Изпълнителен съвет: Ръководна група в децентрализирана агенция, която оказва 
надзор на подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет. 

Клауза за изтичане на срока на действие: Правна разпоредба, която определя 
обстоятелствата, при които задачите на агенцията могат да бъдат прекратени. 

Клауза за преразглеждане: Правна разпоредба, която определя обстоятелствата, 
при които задачите на агенцията следва да бъдат преразглеждани и коригирани. 

Многогодишна финансова рамка (МФР): Дългосрочен бюджет на ЕС за период от 
седем години. Настоящата МФР обхваща периода 2014—2020 г. В нея се 
определят границите за разходване на средства на ЕС в различни области на 
дейност. Тя се използва от ЕС в подкрепа на неговите политически приоритети 
и за проследяване на изпълнението на поетите от него ангажименти пред 
гражданите на ЕС. 

Мрежа на агенциите на ЕС: Мрежа от децентрализирани агенции, създадена от 
институциите на ЕС и държавите членки за изпълнение на конкретни правни, 
технически или научни задачи. 

Общ подход: Набор ръководни принципи, преразгледани през 2012 г. от ЕС, 
с които се цели децентрализираните агенции да развият по‐големи 
съгласуваност, ефективност и отчетност. 

Оценка на въздействието: Оценка, в която се проверява дали съществува 
необходимост от действия на ЕС и се анализира възможното въздействие на 
наличните решения.  

Оценка: Основана на факти преценка на степента, до която проведена 
интервенция е 1) ефективна, 2) ефикасна, 3) целесъобразна, предвид настоящите 
потребности, 4) съгласувана, както вътрешно, така и с други интервенции от 
страна на ЕС, и 5) постигнала ли е добавена стойност за ЕС. 
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Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета: Решение на Европейския парламент, с което се освобождава 
Комисията от нейната отговорност за управлението на определен бюджет и той 
се приключва въз основа на препоръка от Съвета и годишния доклад на 
Европейската сметна палата. 

Споразумение за възлагане: Споразумение, в което се определят дейностите, 
възложени от Комисията на агенциите за прилагането на политиката, 
отношенията между Комисията и агенциите, както и правилата, които трябва да 
се спазват. 

Споразумение за нивото на обслужване: Споразумение между крайния 
потребител и доставчика на услугата. 

Съгласуваност: Задачите на агенцията са логически съгласувани със задачите на 
други агенции и служби на ЕС и, следователно, има смисъл да бъдат част от 
единно и функционално управление на ЕС, което служи на ясно разграничими 
цели на политиката. 

Управителен съвет: Част от управителния орган на децентрализираната агенция. 
Той има надзорна роля с обща отговорност по въпросите, свързани с бюджета 
и планирането, назначаването на изпълнителния директор и мониторинга на 
работата на агенцията. 

Хоризонтална оценка: Оценка на резултатите от дейността на множество агенции 
и партниращите им генерални дирекции, които работят в една и съща област на 
политика и извършват дейности, с които си помагат взаимно. Нейната цел е да се 
определят потенциалните полезни взаимодействия и икономии от мащаба и да 
се преодолеят някои недостатъци, като припокриване, разпокъсаност на 
политиката, непропорционалност и изместване на мисията. 

Целесъобразност: Критерий за това дали задачите на агенциите са насочени към 
изпълнението на целите на политиката. 

Център за експертен опит и работа в мрежа: С този термин се описва ролята на 
дадена децентрализирана агенция в определена област на политика, и по‐
конкретно това, че децентрализираната агенция може да действа като център за 
насърчаване на обмена на експертен опит, както и за обединяване на интересите 
на държавите членки за постигане на общи решения за политиката и за засилване 
на сътрудничеството с други европейски и международни партньори. 
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ОКОНЧАТЕЛНИ ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СПЕЦИАЛНИЯ 

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 

„БЪДЕЩЕТО НА АГЕНЦИИТЕ НА ЕС — НЕОБХОДИМИ СА ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ 

И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

 

КPАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Общ отговор на Комисията по точки I—V. 

Комисията приветства вниманието, което Европейската сметна палата обръща на резултатите 

от работата на децентрализираните агенции на ЕС. Значението и делът на агенциите в бюджета 

на ЕС нараснаха значително през последните десетилетия. От съществен интерес за Комисията 

е да гарантира, че децентрализираните агенции изпълняват своите правомощия и че техният 

експертен опит се използва пълноценно за осъществяване на политиката на ЕС. 

Децентрализираните агенции са автономни органи, които носят крайната отговорност за своето 

функциониране и ефективност. Надзор върху управлението на децентрализираните агенции се 

упражнява от управителни съвети, с мнозинство от представители на държавите членки. 

Мандатът, отговорностите, управлението и механизмите за финансиране на всяка една 

децентрализирана агенция са изложени в учредителния ѝ акт, по решение на Европейския 

парламент и Съвета като законодател.  Те действат съгласно бюджетната рамка, създадена от 

Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), Многогодишната финансова рамка (МФР) и 

Регламент (ЕС) 2018/1046 (Финансовия регламент), и взетите в тази рамка решения на 

бюджетния орган. Решение за бюджета на децентрализираните агенции се взема от бюджетния 

орган, в рамките на бюджетните тавани, определени в МФР и годишния бюджет. 

През 2012 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията подписаха Съвместно изявление 

относно общия подход към децентрализираните агенции (наричан по-долу „oбщ подход“). 

Тази политически обвързваща рамка е  и продължава да бъде важна стъпка към осигуряването 

на съгласувана рамка за по-добро цялостно управление и управление на резултатите на 

децентрализираните агенции.  

Комисията е поела ангажимент да осигури по-голяма последователност в начина, по който 

органите на Съюза ръководят, планират и отчитат своите дейности. С помощта на приложени 

през 2019 и 2020 г. мерки Комисията подобри условията, осигуряващи постигането на 

резултатите на децентрализираните агенции и отчитането на тези агенции.  

Новият Рамков финансов регламент (ЕС) 2019/715
1
 (наричан по-долу „РФР“) предвижда 

съгласувани и обвързващи бюджетни правила и правила за планиране, отчитане, постигане на 

резултати и управление на децентрализираните агенции. През 2019 и 2020 г. всички 

децентрализирани агенции адаптираха своите финансови правила към РФР без никакви 

отклонения от заложената в него рамка за управлението и качеството на изпълнението. 

Свързаното Съобщение на Комисията относно укрепването на управлението на органите на 

Съюза и относно насоките за единния програмен документ и Консолидирания годишен доклад 

за дейността, прието от колегиума на 20 април 2020 г. (C(2020) 2297, наричано по-долу 

„Насоки на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за дейността“), 

                                                           
1
  Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов 

регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.  (ОВ L 122, 10.5.2019 г., 

стр. 1—38). 



 

 

допълнително подкрепя хармонизираното планиране и отчитане от страна на всички 

децентрализирани агенции.  

Сега децентрализираните агенции трябва да приложат тази рамка на практика, а управителните 

съвети — да контролират този процес. Ефектите от подобренията следва да започнат да се 

забелязват през 2021 г. Комисията се е ангажирала с продължаването на ефективното им 

прилагане от страна на децентрализираните агенции. 

По отношение на създаването на агенции Комисията взема предвид данните от оценките на 

въздействието, оценките и приноса на заинтересованите страни, съгласно програмата за по-

добро регулиране. Във всички оценки, провеждани от Комисията, се прави оценка на 

управлението. 

Задачите на децентрализираните агенции често са постоянни и не произтичат от цикъла на 

изготвяне на политики на всяка МФР, включително тяхното управление. Агенциите се 

подлагат на повторна оценка в съответствие с определените от законодателя задължения. 

С програмата на Комисията за по-добро регулиране се осигурява рамка за основано на факти 

вземане на решения. Целта на оценките е да се анализират резултатите на агенциите и да се 

идентифицират възможни полезни взаимодействия в задачите на агенциите от гледна точка на 

ефикасността, ефективността, съгласуваността, целесъобразността и европейската добавена 

стойност от техните действия. Комисията е съгласна, че когато се извършват оценки на 

области на политики (проверки за пригодност), е важно да се разгледа съгласуваността на 

ролята и задачите на агенциите в дадена област на политика, да се идентифицират полезните 

взаимодействия и да се намали бюрокрацията, като същевременно се обмислят възможности за 

сливане или затваряне на агенции, работещи в тази област. Оценките също така са полезни при 

вземането на решения за нови предложения, а в оценките на въздействието се разглеждат 

различни варианти и техните потенциални въздействия. Процесът се подкрепя от обширни 

консултации със заинтересованите страни. 

Разпределението на ресурсите за децентрализираните агенции отразява приоритетите на 

бюджета на ЕС. Бюджетният орган взема решение относно финансирането. За процедурата на 

финансиране се прилага добре утвърдена регулаторна рамка, установена в член 314 от ДФЕС и 

във Финансовия регламент. Както Комисията, така и всички децентрализирани агенции трябва 

да спазват тези правила, осигуряващи предвидимост на финансирането. В същото време 

правилата осигуряват необходимата гъвкавост, за да се даде възможност за адаптиране към 

нови или променящи се обстоятелства. 

В приетото от бюджетния орган разпределение на бюджета следва да бъдат отразени 

резултатите на съответната децентрализирана агенция, като се коригира нейният бюджет в 

посока нагоре или надолу, вземайки предвид възможните повишения на ефективността и 

полезни взаимодействия, включително между принадлежащи към една и съща група агенции. 

Насърчава се сътрудничеството между децентрализираните агенции, а новият РФР улеснява 

използването на споразумения за нивото на обслужване с цел формализиране на такъв тип 

сътрудничество. Също толкова важно е сътрудничеството на международно равнище в 

рамките на мандата на децентрализираните агенции, а в РФР се изисква всяка една 

децентрализирана агенция да включи в единния си програмен документ стратегия за 

сътрудничество с трети държави и/или международни организации. 

VI. Комисията приема всички препоръки, отправени към нея. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

05. Отговорностите и капацитетът на агенциите са строго очертани в учредителните 

регламенти, приети от съзаконодателите. 



 

 

Насоките на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за дейността осигуряват 

съгласувана и обвързваща бюджетна рамка и рамка за планиране, отчитане, ефективност и 

управление на органите на Европейския съюз. 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Общ отговор на Комисията по точки 16 и 17: 

Съгласно Насоките за по-добро регулиране в оценката на въздействието трябва да се 

идентифицира и опише проблемът, който трябва да бъде решен, да се определят цели, да се 

формулират варианти на политиката, да се оцени въздействието на тези варианти и да се 

опише по какъв начин ще се наблюдават очакваните резултати.  

Системата на Комисията за оценка на въздействието следва интегриран подход, съгласно който 

се прави оценка на екологичното, социалното и икономическото въздействие на редица 

варианти на политиката, като по този начин се интегрира устойчивостта в разработването на 

политики на Съюза. С оценката на въздействието се прави сравнение на варианти, обяснява се 

кой е предпочитаният вариант, ако такъв предпочитан вариант съществува, или се обяснява 

защо не е идентифициран предпочитан вариант.  Оценката на въздействието не замества 

политическото решение, но чрез нея се осигуряват факти, които спомагат вземането на 

решение. Окончателното създаване на агенция е резултатът от преговорите между 

съзаконодателите, който може да се различава от предложението на Комисията.  

Когато Комитетът за регулаторен контрол към Комисията два пъти е предоставил отрицателно 

становище, само заместник-председателят, отговарящ за междуинституционалните отношения 

и перспективи, може да представи инициативата пред колегиума, за да реши дали да 

продължи. 

18. Cedefop, Eurofound, EU-OSHA и ETF осигуряват редовна координация и сътрудничество 

помежду си. Това сътрудничество дава възможност за създаването на полезни взаимодействия 

и за избягването на припокриване и е предимство, тъй като може да осигурява 

взаимосвързаност на работата на агенциите, както и осигурява общо пространство за 

консултиране между агенциите относно начина, по който изпълняват мандата си.   

По отношение на ELA Комисията потвърждава, че след първата документирана оценка и 

обсъждане отговорните служби на Комисията представиха нова версия на оценката на 

въздействието, въз основа на която Комитетът за регулаторен контрол към Комисията издаде 

положително становище (SEC(2018)144) с резерви. 

19. Създаването на нов орган на ЕС за преструктуриране, който ще отговаря за управлението 

на механизмите за трансгранично преструктуриране в целия ЕС, беше разгледано като вариант 

на политика в оценката на въздействието през 2012 г. на Директивата за възстановяване и 

преструктуриране на банките (ДВПБ)
2
. Към момента на извършване на оценката на 

въздействието на ДВПБ банковият съюз с централизиран надзор на банките от ЕЦБ/ЕНМ все 

още не е създаден. Следователно създаването и работата на колегии за преструктуриране 

с помощта на EBA са разгледани като предпочитан вариант в оценката на въздействието. 

21. Тогавашният председател на Комисията Юнкер обяви в речта за състоянието на Съюза през 

2017 г. намерението за създаване на Европейски орган по труда. Това изявление беше 

направено след усилена работа и преговори във връзка с мобилността на работната сила от 

2014 г. (приемане на Директива 2014/54, Директива 2014/67, реформа на Регламента относно 

                                                           
2
  Вж. стр. 54—56 от оценката на въздействието: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0166&from=EN 



 

 

EURES, предложения за преразглеждане на Директивата относно командироването на 

работници и на Регламента за координация на системите за социална сигурност), което 

демонстрира ясна подкрепа от отговорните лица в Европа относно необходимостта да има 

такъв нов орган на европейско равнище. Това обяснява и защо предложението на Комисията 

беше прието на политическо ниво за по-малко от една година. 

22. В общия подход и в РФР (2019/715) са предвидени редовни оценки на агенциите.  

В РФР са определени изисквания за оценка (предварителна и ретроспективна), включително 

планът за действие за проследяване на заключенията от цялостни периодични оценки, за да се 

гарантира ефективното им изпълнение. 

Инициативата за създаване на Европейския орган по труда беше предприета независимо от 

процеса на оценка на другите агенции, въз основа на политическия приоритет, зададен от 

Комисията и съзаконодателите по въпроса за мобилността на работната сила в ЕС и на много 

специфичната трансгранична насоченост на този орган по отношение на мандата на 

съществуващите агенции. 

(3) Приемането на актовете за учредяване на агенциите е резултат от законодателна процедура, 

при която Европейският парламент и Съветът обикновено действат като съзаконодатели. 

Комисията може да има принос единствено по отношение на целесъобразността и 

съгласуваността на агенциите, чрез своите законодателни предложения и въз основа на оценка 

на въздействието. 

Оценка на въздействието се изисква, когато се очакват значителни икономически, екологични 

или социални въздействия от действията на ЕС, насочени към създаване или преразглеждане 

на учредителния регламент на съществуваща агенция. Когато Комисията няма избор или има 

съвсем малък избор, когато въздействията са малки или не могат да бъдат ясно 

идентифицирани, е вероятно да се направи заключение, че не е необходимо извършването на 

оценка на въздействието. Необходимостта от оценка на въздействието следва да се преценява 

за всеки отделен случай и да се извършва, когато е нужна. 

23. Комисията се е ангажирала с привеждането на всички актове за учредяване в съответствие 

с общия подход, включително чрез добавяне на клауза за прекратяване на действието или 

клауза за преразглеждане, а правото на Комисията да предлага изменение или отмяна на 

учредителен регламент се урежда от общото право на законодателна инициатива на 

Комисията.  

24. Оценка на въздействието се изисква единствено когато се очакват значителни 

икономически, екологични или социални въздействия от действията на ЕС. В Инструмент № 9 

за по-добро регулиране се посочва, че когато Комисията няма избор или има съвсем малък 

избор, когато въздействията са малки или не могат да бъдат ясно идентифицирани, е вероятно 

да се направи заключение, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието. 

Необходимостта от оценка на въздействието следва да се преценява за всеки отделен случай и 

да се извършва, когато е нужна. 

Възможно е при конкретни обстоятелства да се наложи дадено предложение да бъде 

представено спешно, което не дава възможност за изготвянето на оценка на въздействието. 

Освен това е възможно директно да се премине от оценка на съществуващо законодателство до 

законово предложение, без изготвяне на оценка на въздействието. Обикновено това се случва, 

когато при оценката са установени конкретни проблеми, които трябва да бъдат преодолени, но 

съществува съвсем малък избор за начина на преодоляването им. 

В действителност предложението за нов учредителен регламент на Frontex не беше 

предшествано от цялостна оценка на въздействието. Прилагането на Регламента за 



 

 

Европейската гранична и брегова охрана 1.0 обаче редовно се отчита чрез поредица от 

специални доклади за привеждането му в действие, в които са набелязани пропуски и 

недостатъци, които да бъдат взети под внимание при изготвянето на законодателството в 

бъдеще. 

Поради техническия характер на преразглеждането на учредителните регламенти на Eurofound, 

Cedefop и EU-OSHA и липсата на пряко социално-икономическо въздействие, оценка на 

въздействието не е изготвяна. 

25. Комисията отбелязва, че хоризонталната оценка на агенциите, попадащи в обхвата на ГД 

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL), предлага редица препоръки за 

всяка от агенциите (вж. отговора на Комисията по точка 75), но никоя от тях не налага промени 

в законодателните предложения на Комисията. Освен това оценката не включваше препоръка 

за сливане или съвместно настаняване на агенции. 

Освен това Комисията желае да отбележи, че в контекста на преговорите за преразглеждане на 

учредителните регламентите на Cedefop, Eurofound и EU-OSHA Европейският парламент 

призова за оценка на осъществимостта и ефективността на разходите на различни мерки, 

включително на евентуални сливания, но в крайна сметка съзаконодателите не продължиха в 

тази посока и приеха решения за преработване за агенциите, както са представени. 

26. За разлика от правомощията ѝ върху изпълнителните агенции, Комисията не взема решения 

за затваряне, сливане или адаптиране на задачите на дадена децентрализирана агенция, което 

изисква съгласието на съзаконодателите. 

И накрая, оценките и идентифицирането на полезните взаимодействия се вземат предвид при 

изготвянето на законодателни предложения на Комисията, за да се промени учредителният акт 

на дадена децентрализирана агенция, включително възможно сливане на децентрализирани 

агенции в една и съща област на политика, въпреки че съзаконодателят има последната дума 

по отношение на всички внесени от Комисията предложения. 

27. В проверката за пригодността беше потвърдена целесъобразността на Общия регламент за 

законодателството в областта на храните и бяха набелязани някои недостатъци, които бяха 

преодолени в новия регламент
3
. 

28. Въпреки че Комисията прави законодателни предложения, съзаконодателите носят 

отговорност за приемане на правила относно оценката и клаузи за прекратяване на действието 

или за преразглеждане. 

Комисията е въвела други инструменти и показатели за оценка на резултатите на дадена 

децентрализирана агенция по отношение на постигането на целите на нейната политика. 

29. Второ тире — Комисията счита, че извършването на преглед на прилагането на 

Регламент (ЕС) 806/2014 на всеки три години, както е предвидено в самия регламент, ще 

гарантира прозрачност по отношение на неговото прилагане и ще допринесе за подобряване на 

ефикасността и ефективността на ЕМП. 

Макар че по отношение на FRA честотата на оценяване de facto е била пет години (първата е 

извършена през 2012 г., втората през 2017 г.). Освен това на 5 юни 2020 г. Комисията прие 

предложение за регламент за изменение на учредителния регламент на FRA, който в 

                                                           
3
  Регламент (ЕС) 2019/1381 от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на 

ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 и на други осем 

секторни законодателни актове. 



 

 

съответствие с общия подход изрично предвижда Комисията да извършва оценка на всеки пет 

години.  

Предвид малкия размер на EIGE и факта, че препоръките, изложени в първата ѝ оценка все 

още се прилагаха, и като се вземе предвид принципът на пропорционалност, Комитетът реши 

да отложи второто външно оценяване на EIGE от 2020 г. за 2022 г. Комисията прие, че това 

решение е надлежно обосновано. 

Трето тире — По отношение на FRA на 5 юни 2020 г. Комисията прие предложение за 

регламент за изменение на учредителния регламент на FRA, съгласно който в съответствие с 

общия подход изрично е предвидено Комисията да извършва оценката на FRA (на всеки пет 

години). 

По отношение на EFCA Комисията, в своето предложение COM(2018) 368 за регламент за 

изменение на регламента относно контрола и учредителния регламент на EFCA, изрично е 

предвидила в съответствие с общия подход независимо външно оценяване на агенцията, което 

да бъде възлагано от Комисията на всеки пет години. 

30. По отношение на EASA причината, поради която Комитетът взе решение за това 

ограничаване на обхвата, беше да се ограничи рискът от дублиране и несъответствие на 

резултатите от пълна оценка на набор от дейности, която би могла да бъде значително 

засегната от преработения учредителен регламент от 2018 г. 

31. В проверките за пригодност в съответната област на политика се анализира и ролята на 

агенциите, ангажирани с нея. В зависимост от обхвата на оценката, например ако в нея трябва 

да бъдат отразени особеностите на мандата на агенцията или конкретни пречки пред 

прилагането, в отделните оценки тези аспекти ще бъдат обхванати по-добре.  

32. EIT не е създадена като изпълнителна агенция, а по-скоро като оператор на знания. 

Нейните дейности се различават от дейностите по програми за образование, научни 

изследвания или иновации на изпълнителните агенции. Те са по-големи и се допълват и 

допринасят за развитието на капацитета за иновации на Общността и на държавите членки 

посредством интегриране на триъгълника на знанието (висше образование, научни 

изследвания и иновации) и затваряне на разликата по отношение на иновациите между ЕС и 

неговите основни конкуренти. Това беше потвърдено от последната независима оценка през 

2017 г., в която беше потвърдено, че административните разходи на EIT са значително по-

малки от таваните, заложени в правното основание за програмата „Хоризонт 2020“, и са 

сравнително по-ниски от сходните разходи на изпълнителните агенции.    

36. Комисията подчертава, че увеличаването на приходите от такси е само един от 

показателите за работното натоварване на дадена агенция, а не единственият показател. За 

някои задачи не се начислява такса. Също така е възможно някои от задачите, които генерират 

приходи от такси, да не генерират съответното работно натоварване.  

Освен това от агенциите се очакваше да повишат своята ефикасност. Следователно има 

причина увеличаването на персонала да не последва механично увеличаването на приходите 

от таксите, тъй като финансираните от такси агенции също бяха обвързани с 5-процентното 

съкращение на персонала, наложено на Комисията и органите на ЕС.  

Комисията припомня, че EASA е част от пилотен проект, в който приходите от такси са 

обвързани с числеността на персонала. След докладването от самата агенция относно 

дейността, за която се събира такса, персоналът остава относително стабилен.  

Основна слабост в подхода за финансиране на EASA е, че бюджетът на ЕС трябва да 

компенсира недостига на приходи от такси, но не се облагодетелства от излишъци. 



 

 

По отношение на ECHA Комисията счита, че предизвикателството, установено от Сметната 

палата, произтича най-вече от нетипичния начин за начисляване на таксата на ECHA и не се 

превръща в предизвикателство да се съпостави работната натовареност с числеността на 

персонала (а не от предполагаемо структурно несъответствие между персонала и работното 

натоварване). За разлика от агенциите, които начисляват текуща такса на промишлеността 

(напр. Единен съвет за преструктуриране (ЕСП), EMA), таксата на ECHA се заплаща изцяло 

предварително — в момента на регистриране на вещество или на подаване на заявление за 

разрешение. Благодарение на нея беше създаден висок пик през изминалите години и след 

последния регулаторен срок за регистрация по REACH през 2018 г. приходите от такси 

намаляха, както беше предвидено, и бяха компенсирани чрез увеличаване на балансиращия 

принос на ЕС в програмирането на МФР. 

37. Въпреки усилията на Frontex, процентът на незаетите работни места беше сравнително 

висок, което се дължеше и на ниския корекционен коефициент на заплатите, приложим за 

Варшава. Като отчете свързаните с новия мандат предизвикателства и извънредни нужди от 

квалифициран персонал на възможно най-широка географска основа, по време на подготовката 

на Регламента за Европейската гранична и брегова охрана 2.0 Комисията предложи да подобри 

привлекателността на Frontex като работодател. 

EASO положи усилия да подобри набирането на персонал посредством план за привличане на 

90 служители през 2019 г. Набирането на персонал се подобри и 80 % от планираното набиране 

на персонал през 2019 г. беше осъществено. Текучеството на персонал през 2019 г. е 5 % при 

зададена цел от 7 %. 

И накрая, по отношение на GSA, за привличане на специалисти от пазара на труда агенцията се 

състезава с космическата промишленост и с космическите агенции (национални и европейски), 

които предлагат високи заплати. Въпреки трудностите всяка година GSA успяваше да запълни 

свободните работни места. 

39. Решението за възлагане на външни изпълнители обикновено засяга дейности, за които не 

може да се осигури необходимия експертен опит в самата агенция.  

eu-LISA изпитва затруднения в привличането на специалисти по ИКТ. Съществува силна 

конкуренция за привличането на най-добрите професионалисти. Агенцията е предприела 

мерки. 

След преместването си в Париж EBA вече не използва временни служители и се е ангажирала 

да преодолее последиците по отношение на непрекъснатостта на дейността, свързани с 

използването на временни служители.  

Високият брой временни служители в EASO се дължи на липсата на национални експерти, 

командировани от държавите членки, както и на специфичните езикови изисквания за работа в 

тази област.   

Комисията признава рисковете, свързани с прекомерната зависимост от външни служители и 

неспазване на приложимите условия на заетост. 

 

Каре 5 — Примери за агенции, които зависят от външни изпълнители за критични 

функции 

Комисията признава, че EASO зависи от предоставянето на човешки и технически ресурси от 

държавите членки. Агенцията прави заявки за назначаването на национални експерти, но 

решението за тяхното командироване се взема от държавите членки. 



 

 

По отношение на eu-LISA агенцията изпитва затруднения в привличането на компетентен 

персонал, и по-конкретно специалисти по ИТ. В цяла Европа този ресурс е рядко срещан и в 

ЕС съществува силна конкуренция за привличането на най-добрите професионалисти. 

Каре 7 — При Frontex периодично се наблюдава ниско равнище на изпълнение на 

бюджета за операции по връщане 

Оперативната подкрепа на Frontex за държавите членки и ФУМИ подпомагат допълнително 

дейностите по връщане. Държавите членки носят крайната отговорност за осигуряването на 

координация и полезно взаимодействие между средствата от ФУМИ и дейностите, подкрепяни 

от агенцията. Възможността да се организират операции по връщане, финансирани чрез 

ФУМИ, предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост, за да осъществяват 

връщания, когато агенцията не може да предостави подкрепа, или когато държавите членки 

считат, че не е необходимо участието на агенцията.  

Що се отнася до изпълнението на съответния бюджет, действително през последните години 

агенцията изпитва известни затруднения да усвои изцяло бюджета за връщане. Трябва обаче да 

се отбележи, че в резултат на непрекъснатото развитие на помощта в областта на връщането, 

оказвана от Frontex, беше отбелязано значително подобрение през 2019 г., когато бяха поети 

ангажименти за 100 % от бюджета. Въпреки че се очаква тази тенденция да се запази през 

2020 г. благодарение на поемането на мрежи за връщане, на прогнозираното естествено 

увеличаване на услугите и на по-голямото усвояване от страна на държавите членки, 

ограничителните мерки, въведени в световен мащаб за спиране на разпространението на 

COVID-19, значително намалиха възможността за връщане на нелегални мигранти и съответно 

исканията на държавите членки, изпращани до агенцията, за организиране на операции за 

връщане както с чартърни, така и с редовни полети. 

42. Цикълът на планиране за децентрализирани агенции произлиза от разпоредбите на ДФЕС и 

Финансовия регламент по отношение на годишния бюджетен цикъл. Времевата рамка на ЕПД 

е в съответствие с член 40 от Финансовия регламент. ЕПД може да бъде променян, което дава 

възможност на агенциите да бъдат гъвкави с адаптирането към промените. 

Каре 8 — eu-LISA: проучване на предизвикателствата пред новата агенция  

Предишният Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на eu-LISA беше отменен и заменен от 

Регламент (ЕС) 2018/1726, в сила от 11 декември 2018 г. 

Времевата рамка за приемане на правните актове на Съюза, които уреждат мащабните 

информационни системи, управлявани от eu-LISA, и тяхната оперативна съвместимост, зависи 

от съзаконодателите на ЕС. 

Комисията използва своята най-добра прогнозна оценка за вероятния срок за приемане на това 

правно основание, за да предостави на агенциите ресурси достатъчно рано през бюджетния 

цикъл, с цел да се гарантира, че постигането на съответните цели на политиката не е 

възпрепятствано или забавено поради недостатъчно финансиране. След това Комисията следва 

законодателната процедура в тясно сътрудничество с агенциите и предоставя подкрепа, когато 

е необходимо. Приемането на такова правно основание обаче зависи от съзаконодателите. 

44. Комисията счита, че сравнението с изпълнителните агенции не е уместно. Основната задача 

на изпълнителните агенции е да прилагат финансовите програми на ЕС от името на Комисията. 

Комисията има пълен контрол над изпълнителните агенции. Това е отразено в управлението на 

изпълнителните агенции: техният ръководен комитет обикновено се състои от членове на 

висшия ръководен състав на Комисията, които представляват различните отдели на Комисията, 

отговарящи за програмите, делегирани на въпросната изпълнителна агенция. 



 

 

45. В РФР са хармонизирани основните отговорности, независимо от името, посочено в 

учредителния акт, стига законодателят да не е определил различни правила в учредителния 

регламент. 

46. Посредством РФР Комисията е въвела правила за избягване на конфликта на интереси и за 

членове на съвета.  

48. По отношение на Eurofound управителният съвет заседава средно само веднъж годишно, за 

да приеме най-важните решения в Eurofound. Много по-малкият изпълнителен съвет, който 

има 8 членове и представлява работници, работодатели, правителства и Комисията, заседава 

средно 4 до 5 пъти годишно. 

Изпълнителният съвет подготвя решенията, които трябва да бъдат взети от управителния съвет 

на пленарното му заседание или чрез писмена процедура. Вземането на решения протича доста 

гладко в Eurofound, вероятно и поради важната роля на изпълнителния съвет. 

Подобни констатации могат да се направят и за Cedefop и EU-OSHA. 

При всички положения е ясно, че размерът на управителния съвет в тристранните агенции се 

решава от съзаконодателите и се определя от конкретния тристранен характер на тези агенции 

в ЕС.  

И накрая, в учредителния акт на CdT управителният съвет е определен по следния начин: 

представител от всяка една от агенциите и службите на ЕС, изброени в учредителния акт на 

CdT и с които CdT е сключил работно споразумение; представител на всяка държава — членка 

на ЕС; двама представители на Комисията; и един представител от всяка институция или 

орган, които имат свои преводачески служби, но са сключили споразумения с Центъра за 

сътрудничество на доброволна основа. 

Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от учредителния акт на CdT, всяко споразумение с 

агенции и служби, създадени от Съвета, „може да предвиди представителство в управителния 

съвет от страна на агенцията или службата — страна по тази договореност“. Понастоящем 

около половината агенции и органи, които са сключили споразумение с Центъра, използват 

възможността за представителство в управителния съвет. 

49. Общоевропейската перспектива в процеса на вземане на решения на агенциите се 

осигурява от участието на всички държави членки и на Комисията в управителните съвети и от 

необходимостта за постигане на споразумения и компромиси. 

Общ отговор на Комисията по точки 50 и 51: 

С РФР се цели засилването на демократичния контрол, когато се изисква отчетност към 

Европейския парламент и Съвета. 

Органът по освобождаване от отговорност, по-специално комисията CONT, обръща внимание 

на резултатите на агенциите.  

Те имат специален раздел за изпълнението на хоризонталната резолюция за освобождаване на 

агенциите на ЕС от отговорност и за всяка резолюция за освобождаване от отговорност на 

всяка агенция на ЕС. 

53. Общественият контрол върху Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) се осигурява чрез 

пленарното заседание на неговия съвет, в което участват представители на всяка държава — 

членка на банковия съюз.  



 

 

Освобождаването от отговорност на EUIPO се предоставя от бюджетната комисия на EUIPO (в 

която участват двама представители на Комисията, един на Европейския парламент и по един 

представител на всяка държава членка). 

Освобождаването от отговорност на CPVO се предоставя от административния ѝ комитет, в 

който участват един представител на Комисията и по един представител на всяка държава 

членка. 

Освен това годишните финансови отчети на изцяло самофинансиращите се агенции (EU-IPO, 

CPVO и ЕСП) се одитират от Европейската сметна палата. 

54. Комисията подчертава, че в РФР се прави ясна връзка между оценката на резултатите и 

приноса към политиката на ЕС.  

Комисията е създала различни/други инструменти за наблюдение на развитието на ключови 

показатели за оценка на ефективността на агенциите с целите на тяхната политика. Те 

позволяват да се организира такава оценка на годишна или многогодишна база. 

56. КПИ може да са от различно естество: първа категория измерва резултатите от дейностите 

(какво се доставя), а други измерват начина на доставяне на крайните резултати (финансово 

измерение и измерение от гледна точка на човешките ресурси). Насоките относно КПИ за 

директорите на агенции, споменати от Европейската сметна палата, предоставят примери за 

втората категория. В рамките на съвета е по-трудно да се осигурят указания за първата 

категория, тъй като агенциите изпълняват задачи в много различни области на компетентност 

и от различно естество, както признава в точка 60 Европейската сметна палата. Агенциите са 

разработили свои собствени КПИ, както Сметната палата споменава в точка 57, и са задължени 

да ги включват в своите единни програмни документи и да ги отчитат ежегодно в своите 

консолидирани годишни отчети. 

57. В РФР наред с Насоките на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за 

дейността е включено задължението на агенциите да отчитат основните дейности или 

постижения, които са допринесли за приоритетите на ЕС, и показателите за изпълнение, за да 

се измерва постигането на целите и резултатите, заложени в ЕПД. 

В ЕПД и Насоките на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за дейността е 

заложено изискването индикаторите да бъдат обвързани с целите на политиката. 

Освен това много от показателите, разработени и използвани понастоящем от EASO, са 

резултат от одити, извършени от Сметната палата или от Службата за вътрешен одит на 

Комисията. EASO също се отчита в тримесечни отчети, които предоставят обобщение на по-

подробни показатели, предвидени в други документи. 

И накрая, по отношение на ЕОБХ подробните показатели са ключови за следене на заявените 

дейности, тъй като ЕОБХ трябва да извършва само оценка на риска, т.е. осигурява научно-

техническа подкрепа (на научна основа) на лицата, които отговарят за управление на риска. 

58. Оценките продължават да бъдат инструментът, чрез който Комисията оценява прилагането 

на политиката от агенциите. За оценките се използва комбинация от показатели като 

показатели за краен продукт, краен резултат или въздействие. От друга страна, годишният 

мониторинг се основава главно на показатели за крайни продукти. 

Общ отговор на Комисията на точки 59 и 60: 

С преработените Насоки на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за 

дейността ще се помогне за постигане на постепенно подобрение в представянето на данните. 



 

 

61. Насоките на Комисията за ЕПД и за Консолидирания годишен доклад за дейността са 

въвели изискване всяка агенция задължително да планира и докладва относно дейностите по 

управление на околната среда. Агенциите ще започнат да отчитат информация за 2019 г. (с 

публикуване през 2020 г.) относно въздействието на техните административни дейности върху 

околната среда. От 2022 г. те ще изготвят планове за действия и цели за намаляване на тяхното 

въздействие. 

65. Второ тире — В допълнение към участието на Комисията в изпълнителните и 

управителните съвети, координацията се осъществява и чрез мрежи от органи и 

представителни органи, подпомагащи ERA при изпълнението на техните задачи. 

Четвърто тире — Освен това Комисията отбелязва, че EASA е въвела обширен консултативен 

и координационен механизъм както с държавите членки, така и с промишлеността, като по 

този начин обхваща различните области на авиацията. 

66. Обхватът на правомощията на агенцията се определя от учредителните актове, приети от 

законодателя, и се прилага в съответствие с принципите, установени в делото Meroni. 

68. Като част от процеса на оценяване на въздействието и на изготвяне на оценки, агенциите се 

приканват да дадат своя принос или са наблюдатели в междуведомствената работна група.  

Комисията се е ангажирала с консултирането на агенциите в рамките на целеви консултации 

по време на изготвянето на оценките и на оценките на въздействието, за да извлече техните 

знания, включително за преразглеждане на техните учредителни регламенти.   

Общ отговор на Комисията по точки 69 и 70: 

Съставянето на проектобюджета следва същите вътрешни процедури, както и всеки друг 

документ, който подлежи на приемане от колегиума. Чрез вътрешната бюджетна процедура на 

Комисията, на агенциите се позволява ясно да изразят своите нужди и да комуникират с 

партньорските си генерални дирекции. След като бъде приет, проектобюджетът се оповестява 

публично. 

Въз основа на политическо споразумение Frontex получи допълнителни ресурси в отговор на 

безпрецедентна миграционна криза. 

Нужните бюджетни кредити и щатни бройки, свързани с укрепването на Frontex, бяха 

представени в предложението на Комисията от 15 декември 2015 г. През първите години на 

прилагане Frontex изпита някои затруднения при ефективното усвояване на увеличаващите се 

бюджетни ресурси в периода 2016—2018 г. Поради по-сериозните усилия на агенцията обаче 

бюджетът за 2019 г. беше почти изцяло усвоен, включително в областта на операциите по 

връщане на мигранти. Този факт доказва, че първоначалното разпределение на бюджетните 

средства е било правилно. Вж. също така отговора на Комисията по каре 7. По отношение на 

оперативните дейности и програмирането на мащабни научноизследователски проекти и 

проекти за ИКТ, EU-OHSA предприе подход за изпълнение на тези проекти за период от две 

години, с цел постигане по-голямо въздействие с дадените ресурси. Пренасянето на средства е 

планирана характеристика на този подход и е предвидено в работната програма, 

бюджетирането по дейности (БД) и плана за външно възлагане на агенцията, които се 

одобряват от управителния съвет. 

71. Четвърто тире — Комисията посочва, че CPVO, ECHA и EMA извършват част от своето 

(особено научно) работно натоварване с помощта на експерти, осигурени от държавите членки. 

Тъй като така е предвидено в учредителните регламенти, това беше решено от 

съзаконодателите, а не от самите агенции.  



 

 

По отношение на ECHA, поетите от държавите членки задачи (като например оценка на 

веществата) са залегнали в членове 44 и 45 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). 

Каре 11 — След повече от десетилетие ECHA продължава да работи в контекста на 

ограничени правомощия 

В посочените граници някои служители на агенцията могат да бъдат мобилизирани за 

различни задачи, възложени на ECHA съгласно Регламента REACH, Регламента CLP, 

Регламента за биоцидите (BPR), Регламента относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

и Протокола за устойчивите органични замърсители, за да се даде възможност за изграждане 

на полезни взаимодействия и икономии от мащаба. 

Каре 12 — Граничен контрол и предоставяне на убежище: две истории
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Комисията е съгласна, че Frontex до голяма степен зависи от човешките и техническите 

ресурси, предоставени от държавите членки. По време на миграционната криза през 2015 г. се 

увеличиха четирикратно нуждите на агенцията да окаже подкрепа на подложените на натиск 

държави членки. Досега тя изцяло разчиташе на доброволното обединяване на ресурсите на 

държавите членки. С Регламента за Европейската гранична и брегова охрана 2.0 от 2019 г. се 

извърши значителна промяна на наличните възможности и инструменти, като на агенцията се 

предостави собствено оперативно звено (т.е. постоянен корпус и оборудване) и се засилиха 

взаимодействията ѝ с органите на държавите членки като част от Европейската гранична и 

брегова охрана. Това ще накара агенцията да работи ефективно за изпълнение на своя мандат, 

като отговаря на текущите нужди и гарантира стратегическата готовност на ЕС да отговори на 

предизвикателствата в бъдеще. 

EASO непрекъснато проучва начини, с помощта на които да подобри своята дейност. 

Например в Гърция EASO и гръцката Служба по предоставяне на убежище вече се договориха 

за нов модел, при който персоналът, разположен от EASO, пряко се ръководи от гръцката 

Служба по предоставяне на убежище (а не успоредно с гръцките власти и да се ръководи от 

EASO). 

73. Комисията посочва, че всяка държава членка може да регистрира търговски марки само на 

национално равнище, докато EUIPO регистрира търговски марки само за цялата територия на 

ЕС. Следователно услугите не са съвсем същите. 

В учредителния регламент на ЕОБХ (Регламент (ЕО) 178/2002) е предвидено сътрудничество с 

държавите членки (чрез нейния Консултативен форум и член 36 — Мрежа), с цел насърчаване 

на съгласуваността между съответните дейности/програми и евентуално избягване на 

дублирането; Член 30 изисква специфично сътрудничество по отношение на различията. 

Разпоредба за сътрудничество е включена и в учредителния регламент на ECDC. 

75. Първо тире — Макар че и двете агенции са активни в областта на правата на жените, 

мандатите на EIGE и FRA са ясно разграничени:  

 С мандата на FRA се цели на институциите на ЕС и на държавите членки да бъде 

предоставяна независима информация и данни, свързани с положението на основните 

права в държавите членки, да ги подкрепя при разработването на основани на факти 

инициативи в областта на основните права. FRA събира данни в областите, очертани в 
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 Вж. също Специален доклад № 24/2019 на Европейската сметна палата „Предоставяне на убежище, 

преместване и връщане на мигранти“: Необходими са мерки за преодоляване на разминаването 

между цели и резултати. 



 

 

многогодишната рамка
5
. В този контекст FRA също събира данни за положението на 

жените, тъй като нейните проучвания и изследвания могат да бъдат разделени по пол 

(напр. проучване относно антисемитизма). Това обаче не е в центъра на нейната работа 

и е само част от информацията, която може да предостави. 

 Съгласно своите правомощия EIGE допринася за равенството между половете и го 

укрепва, включително интегрирането на принципа на равенство между половете, като 

подкрепя изготвянето на политики въз основа на по-добра информираност и насърчава 

повишената информираност на отговорните лица и гражданите, на равнището на ЕС и 

на национално равнище. EIGE акцентира върху равенството между половете като цяло, 

обхващащо социалните, икономическите и политическите измерения — т.е. не само от 

гледна точка на правата на жените, но и погледнато от ъгъла на участието, 

представителството, овластяването и видимостта на жените и мъжете във всички сфери 

на живота. EIGE също така предоставя статистически данни за равенството между 

половете (което е по-широко понятие от данните, групирани по полов признак).  

През 2010 г. FRA и EIGE подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е подобряване на 

тяхното сътрудничество, насърчаване на полезните взаимодействия и избягване на припокриването. 

Също така FRA и EIGE провеждат редовни срещи, за да подобрят своето сътрудничество. Комисията 

има активна роля в осигуряването на ефективното използване на ресурсите. 

Трето тире — Вж. отговора на Комисията по точка 25. В допълнение, ELA поставя 

трансграничен оперативен акцент, което я различава от другите агенции. 

76. През септември 2016 г. мандатите на ЕАМБ, EFCA и Frontex в действителност бяха 

променени и допълнени с въвеждането на общ член, свързан с европейско сътрудничество по 

отношение на функциите за брегова охрана
6
 в техния съответен учредителен регламент. 

Използваните от трите агенции инструменти за сътрудничество са споразумения за нивото на 

обслужване (СНО), независимо дали се отнася за предоставянето на средства за наблюдение, за 

споделяне на данни или за съвместно съхраняване на резервни данни и поддръжка на 

счетоводни услуги. 

77. С РФР се улеснява създаването на споразумения за нивото на обслужване (СНО) между 

агенции и/или Комисията (вж. член 59, параграф 3). 

Също така, в преразгледаните насоки на Комисията относно ЕПД се предвижда „стратегия за 

повишаване на ефективността“, съгласно която агенциите предоставят информация относно 

„споделяне на услуги и проекти за развитие на ИКТ между агенции,работещи в една и съща 

държава членка или област на политика, както и между агенциите и Комисията“. 

Каре 13 — ECHA и ЕОБХ — подобна дейност, недостатъчно сътрудничество  

Европейският зелен пакт обяви разработването през 2020 г. на стратегия за химичните 

вещества с цел устойчивост. В тази рамка се предвижда засилена координация и 
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  Настоящата рамка (за периода 2018—2022 г.) включва жертви на престъпления и достъп до 

правосъдие; равенство и дискриминация, без оглед на основанието; информационно общество, и по-

специално зачитането на личния живот и защитата на личните данни; съдебно сътрудничество, с 

изключение на сътрудничество по наказателноправни въпроси; миграция, граници, убежище и 

интеграция на бежанците и мигрантите; расизъм, ксенофобия и свързани с тях прояви на 

нетърпимост; права на детето; интеграция и социално приобщаване на ромите. 

6  (Frontex) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. 

(ЕАМБ) Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.; 

(EFCA) Регламент (ЕС) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. 

https://eige.europa.eu/about/documents-registry/cooperation-agreement-between-eige-and-fra?lang=fr


 

 

сътрудничество между ECHA и ЕОБХ и други научни органи на ЕС. Освен това Комисията 

отбеляза, че ще анализира по какъв начин да опрости и укрепи правната уредба и преразгледа 

как по по-добър начин да използва агенциите и научните органи на ЕС, за да се премине към 

процедура от типа „едно вещество — една оценка“.  

ECHA и ЕОБХ си сътрудничат по отношение на оценката на опасността или риска от 

химикали в случая на химически вещества, които се регламентират от различни законодателни 

актове. Примери за това са оценката на бисфенол A или на фталати.  

Комисията е сключила договор за пилотен проект, предложен от Европейския парламент, 

който отчита ползите и разглежда техническите, правните и бюджетните предизвикателства, 

свързани с хармонизирането на форматите на данни и разработването на обща платформа за 

данни за безопасността на химичните вещества. Проектът също ще анализира възможностите 

за подобряване на обмена на данни между агенциите (ЕОБХ, ECHA) при прилагането на 

различните законодателни актове. Предвидената продължителност на проекта е 16 месеца. 

79. Преди да бъде създадена дадена агенция, Комисията официално изисква тя да използва 

езиковите услуги на CdT. Комисията проследява включването на стандартната клауза за 

превод в учредителните актове на новосъздадените агенции и органи. 

82. С новия РФР се поставя изискване ЕПД на всички агенции да включва стратегия за 

сътрудничество с трети държави и/или международни организации (вж. член 32). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

84. Комисията припомня, че създаването на децентрализирана агенция и рамката, в която тя 

работи, са резултат от политически преговори между съзаконодателите. Комисията подготвя 

своите законодателни предложения въз основа на факти от оценки на въздействието, оценки и 

приноса на заинтересовани страни, като следва насоките за по-добро регулиране. Концепцията 

за гъвкавост има своите ограничения, когато се изисква законодателят да даде съгласието си за 

промени в учредителните актове. 

85. Както е предвидено в рамките на общия подход, решението за създаване на нова агенция 

следва да се основава на обективна оценка на въздействието на всички съответни варианти. В 

съответствие с това, преди да предложи създаването на нова агенция, първият вариант на 

Комисията винаги е предвидените задачи да се изпълняват от Комисията или от съществуваща 

агенция. Създаването на децентрализирана агенция може да се обмисли едва когато бъде 

счетено, че тази или другите възможности не са най-добрият вариант. 

Проверките за пригодност на области на политика предоставят информация относно работата 

и съгласуваността на агенциите в една и съща област на политика. С подобни оценки, 

евентуално в комбинация с оценки на отделни агенции, се дава възможност на Комисията да 

прави предложения за адаптиране на учредителните актове на агенциите, когато е уместно.   

Препоръка 1 — Да се осигури целесъобразност, съгласуваност и гъвкавост при 

създаването на агенциите   

Комисията приема препоръка 1, буква а). 

Комисията се съгласява, че е важно да се разгледа съгласуваността на ролята и задачите на 

агенциите при извършването на редовни хоризонтални (съвместни) оценки в дадена област на 

политика (проверки за пригодност), да се идентифицират полезните взаимодействия и да се 

намали бюрокрацията, като същевременно се обмислят възможности за сливане или затваряне 

на агенции, работещи в тази област. 



 

 

Комисията приема препоръка 1, буква б). 

86. Комисията разбира, че позоваването на бюджетните процедури на ЕС обхваща както 

годишното, така и многогодишното измерение в резултат на преработения единен програмен 

документ. 

Препоръка 2 — Разпределянето на ресурсите за агенциите следва да се извършва по по-

гъвкав начин 

Комисията приема препоръка 2, буква б). 

Комисията приема препоръка 2, буква в). 

87. Комисията счита, че отговорността на членовете на управителния съвет е ясно определена в 

рамките на общия подход и в учредителните актове на агенциите. 

Препоръка 3 — Да се подобрят управлението и докладването относно изпълнението 

Комисията отбелязва, че препоръка 3, буква a) е отправена към агенциите. Комисията наскоро 

укрепи приложимата уредба чрез новия РФР и свързаните с него Насоки на Комисията за ЕПД 

и за Консолидирания годишен доклад за дейността и ще следи за нейното прилагане от страна 

на агенциите.  

Комисията приема препоръка 3, буква б).   

Комисията приема препоръка 3, буква в). 

Комисията извършва оценка на управлението на агенциите и при необходимост прави 

законодателни предложения в съответствие с общия подход. 

89. Комисията подчертава, че съгласно член 32, параграф 1, буква е) от РФР от агенциите се 

изисква да създадат в своя ЕПД стратегия за сътрудничество с трети държави и/или 

международни организации, която да стои в основата на подкрепата на Комисията. 

Освен това обменът на експертен опит между агенциите и органите извън ЕС обикновено се 

установява чрез „работни договорености“ в сътрудничество с ЕСВД и Комисията.   

Препоръка 4 — Да се укрепи ролята на агенциите като центрове за експертен опит 

и работа в мрежа 

Комисията отбелязва, че препоръка 4, буква a) е отправена към агенциите.  В РФР и свързаните 

с него нови насоки на Комисията се изисква агенциите да приемат „Стратегия за повишаване 

на ефективността“. 

Комисията приема препоръка 4, буква б), доколкото се отнася до нея.  

Комисията подчертава, че основната отговорност за предоставянето на информация, експертен 

опит и подкрепа се носи от държавите членки. 

Комисията приема препоръка 4, буква в). 
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Отговор на EUAN на „Бъдещето на агенциите на ЕС — потенциал за повече 
гъвкавост и сътрудничество“ 

 

Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN) приветства предварителните констатации и 
оценки от одита на Европейската сметна палата (ЕСП), разглеждащи дали са налице 
условията, в които агенциите на ЕС могат успешно да изпълняват своите мандати и 
цели. 

EUAN взема предвид заключението на Палатата, че ролята на агенциите за 
изпълнението на политиките на ЕС става все по-важна и че агенциите имат ключово 
значение за обединяване на различните интереси на държавите членки с цел 
постигане на общи политически решения за ЕС. Палатата отбелязва също, че 
агенциите страдат от ограничена гъвкавост по отношение на ресурсите, отчасти 
поради факта, че техният цикъл на планиране е тясно обвързан с бюджетната 
процедура на Комисията, че агенциите трябва да получават необходимите им 
ресурси в съответствие с променящите се нужди и че трябва да се засили ролята на 
агенциите като центрове за експертен опит и работа в мрежа. 

Докладът е особено важен в контекста на разширените мандати и увеличените 
изисквания на заинтересованите страни, пред които са изправени агенциите. 
Същевременно, наред с това, ресурсите на агенциите бяха намалени, което излага на 
риск способността им да изпълняват задълженията си. EUAN приветства също 
призива на Палатата за по-гъвкаво разпределяне на ресурсите за агенциите. 
Действително, въздействието от систематичното намаляване на персонала през 
последните години и изискването за гъвкавост ясно пролича в настоящата криза 
поради пандемията от COVID-19, когато няколко агенции трябваше да реагират 
спешно и в резултат на това се наложи да отклонят значителни ресурси, за да осигурят 
необходимата координация и важен експертен опит на равнище ЕС с цел улесняване 
на вземането на решения на европейско и национално равнище по време на 
пандемията. 

EUAN подкрепя мерките на ЕСП за оптимизиране на процеса на преглед, свързан с 
този одит, като същевременно признава, че всяка агенция има собствена 
правосубектност.  EUAN би искала да изтъкне необходимостта от тясно 
сътрудничество между агенциите и Комисията при оценката на осъществимостта на 
препоръките, например при подготвителната работа по оценките преди 
изпълнението им, предвид уникалното приложно поле на всяка агенция, 
включително различията в състава на управителните им органи. Универсалният 
подход следва да се избягва. 
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На последно място, EUAN би искала да благодари на ЕСП за конструктивния подход 
при изготвянето на предварителните констатации и оценки и очаква с нетърпение да 
продължи сътрудничеството с агенциите. 



 

 

 

 

 

 

 

Отговори на Европейска агенция за безопасност и здраве 
при работа (EU-OSHA) 
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Повторенията в размера на пренесените бюджетни кредити се дължат на многогодишния 
характер на операциите и договорите на агенцията. Равнищата на анулиране на пренесени 
кредити от предходни години са много ниски. Понастоящем EU-OSHA въвежда нови мерки за 
увеличаване на прозрачността на финансовото планиране, което ще утвърди доброто 
управление на финансовите ресурси на агенцията. 



 

 

 

 

 

 

 

Отговори на Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището (EASO) 
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Пристанище на Валета, 20 юли 2020 г. 

Отговор на EASO по предварителните констатации и оценки на 
Сметната палата: „Бъдещето на агенциите на ЕС — Потенциал за 
повече гъвкавост и сътрудничество“ 

Като обща уводна бележка EASO приветства обстойния анализ на Европейската сметна палата, 
обхващащ области, които са от пряк интерес за агенциите на ЕС. Наред с предварителните 
констатации и оценки и препоръките от общ интерес за агенциите, EASO изтъква трудностите, които 
Европейската сметна палата е срещнала при сравняването на разнообразните организационни 
структури, мисии и предизвикателства, характерни за съществуващите понастоящем 37 агенции на 
ЕС. Във връзка с това EASO препоръчва предпазливост с цел избягване на изкушението за прилагане 
на унифициран подход за измерване на резултатността от работата на отделните агенции. 

Освен това EASO би искала да привлече вниманието към следните конкретни коментари по отделни 
раздели/ параграфи от предварителния доклад: 

Констатации и оценки 

Отговор на EASO (параграф 29): 

В член 46 от Регламент (ЕС) № 439/20101 е предвидена независима външна оценка, която обхваща 
въздействието на EASO върху практическото сътрудничество в областите на убежището и 
ОЕСУ. Независимата външна оценка на Агенцията, изготвена от EY през 2014 г., беше възложена 
от EASO въз основа на мандат, предоставен от управителния съвет и съгласуван с Комисията. 
Това е направено в съответствие с цитирания член 46 от учредителния регламент на EASO. 
Освен това в член 46, параграф 2 е предвидено, че решението относно графика на бъдещите 
оценки се взема от управителния съвет на EASO в съгласие с Комисията. 

На 4 май 2016 г. Европейската комисия публикува предложение за Регламент относно Агенцията 
на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) (и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 439/2010). Съгласно новото предложение, което все още е предмет на преговори на равнище 
ЕС, в срок от три години от влизането в сила на новия регламент и на всеки пет години след 
това Европейската комисия трябва да възлага извършването на оценка на EUAA и по-конкретно 
на въздействието, ефективността и ефикасността на Агенцията и нейните работни 
практики. Тази оценка трябва да обхваща въздействието на Агенцията върху практическото 
сътрудничество по въпроси, свързани с убежището, и върху ОЕСУ. Комисията трябва да изпраща 

                                                           
1 Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за 
подкрепа в областта на убежището. 
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доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и 
управителния съвет. Резултатите от оценката трябва да бъдат оповестявани публично. 

Отговор на EASO (параграф 37): 

В плана на EASO за действие в областта на управлението и плана на Агенцията за ангажиране на 
персонала са предвидени мерки за намаляване на сериозното текучество в Агенцията, особено 
през първото тримесечие на 2018 г. (равнището на текучество през 2018 г. беше 10 %, а през 
2019 г. — 5,76 %[1]). Равнището на текучество в края на април 2020 г. възлизаше на 1,97 %, като 
тенденцията е стойността на този показател да остане под 7 % на годишна база. 

Въведени са няколко мерки, насочени както към привличане на нови служители, така и към 
задържане на работа на съществуващите служители на Агенцията. Следва неизчерпателен 
списък от мерки, включващи укрепване на вътрешната комуникация в Агенцията, по-гъвкави 
форми на организация на работата — съчетаване на професионалния и личния живот, и 
подобряване на възможностите на служителите за учене и обучение: 

• укрепване на управлението на Агенцията чрез преразглеждане на организационната 
структура. Осъщественото на 1 януари 2020 г. преструктуриране има за цел създаване на 
солидна рамка за гъвкава организация на работата и подобрено вътрешно функциониране 
на Агенцията в съчетание с повишена видимост и използване на знанията и експертния 
капацитет на EASO; 

• повишена прозрачност на управленско равнище. Например чрез публикуване на докладите 
за заседанията на ръководния екип в интранет мрежата; 

• текущи усилия за осигуряване на ефективна комуникация с колегите, които предоставят 
оперативна подкрепа на терен, например чрез седмични видеоконференции; 

• отделяне на по-голямо внимание на функциите на комитета на персонала; 

• редовни срещи с персонала се провеждат във всички звена и отдели; 

• въвеждане на гъвкаво работно време и работа от разстояние; 

• по-благоприятна схема за училищно обучение; 

• увеличаване на броя на „свободните дни“ на персонала и на дейностите за сплотяване на 
екипа; 

• приемане на официална процедура за напускане, позволяваща на Агенцията да събира 
отзиви и извлечени поуки от напускащите служители. 

Ръководният екип на EASO установи критичен риск от значително смущаване и забавяне на 
изпълнението на щатното разписание на EASO във връзка с неотдавнашната епидемия от новия 
коронавирус (COVID-19). Изпълнителният директор прие и въведе незабавно мерки за 
ограничаване на риска 

 

Отговор на EASO (параграф 39): 

В съответствие с учредителния регламент на EASO екипите за подкрепа в областта на 
убежището („ЕПОУ“) могат да бъдат разположени по искане на държава членка, подложена на 
особен натиск (член 13), въз основа на оперативен план (член 18). В съответствие с член 13, 
параграф 2 от учредителния регламент на EASO в отговор на искането Агенцията може да 

                                                           
[1] Данни към 31 декември 2019 г. 
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координира необходимата техническа и оперативна помощ за молещата държава членка (държави 
членки) и разполагането за определен срок на екип за подкрепа в областта на убежището. 

В съответствие с учредителния регламент на EASO (членове 13, 15 и 16) държавите — членки на 
ЕС, следва да предоставят национални експерти за действия в такива държави — членки на ЕС, 
подложени на натиск, по тяхно искане (напр. Малта, Кипър, Гърция и Италия). Същевременно 
поради това, че понастоящем равнището на разполагане на експертите на държавите членки е 
едва 8 %, EASO беше/ е принудена да търси алтернативни способи за предоставяне на 
необходимата подкрепа. Това обстоятелство беше изтъкнато в Заключенията на Европейския 
съвет от октомври 2016 г. Поради тази причина беше въведен моделът на ангажиране на временни 
работници. 

За тази цел EASO сключи договори за обществени поръчки с агенции за временна заетост с предмет 
предоставяне на разположение на временни работници за изпълнение на задачи във всяка от 
съответните държави (Малта, Италия, Гърция и Кипър). Две категории временни работници 
изпълняват задачи от името на EASO: временни работници, които предоставят временна 
подкрепа за изпълнението на административни задачи, като заместват за определен срок щатни 
служители; и временни работници, разположени в горещите точки със задачата да предоставят 
подкрепа на държавите — членки на ЕС, които имат неотложни потребности (Малта, Италия, 
Гърция и Кипър), като заместват временно експерти на държавите членки. Договорите за 
обществени поръчки са подчинени на законодателството на ЕС, допълнено, когато е необходимо, 
от законодателството, приложимо към държавата, където се изпълнява операцията. Всяка от 
съответните юрисдикции прилага национални правила за транспониране на Директива 
2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез 
агенции за временна заетост. 

Предвиденият в проекта на Регламента за EUAA резерв от експерти в областта на убежището 
може да съдейства за по-ефективно разрешаване на проблема с липсата на разполагане, по-
специално в случаите, когато са необходими незабавни действия за преодоляване на ситуации, 
водещи до непропорционален натиск и извънредна тежест за системите за убежище и приемане 
на държавите членки. 

Отговор на EASO (параграф 42): 

EASO приема и приветства констатацията на ЕСП относно продължителността на цикъла на 
планиране и трудностите, които могат да произтекат от това за агенции като EASO, които 
функционират в донякъде непредсказуема и динамично променяща се среда. 

Отговор на EASO (параграф 64): 

Само в онлайн медиите (сред читателите на съответните медии) присъствието на EASO се е 
увеличило драматично от 2,1 млрд. преглеждания през 2017 г. на 8,2 млрд. преглеждания през 
2019 г. Всички данни (вкл. цитираните по-долу) са получени от „Meltwater Media Intelligence“. 

EASO насочва усилията си в по-голяма степен към обхващане на съответните аудитории, а не 
към постигане на определен брой статии. Статиите, публикувани в малки местни медии, 
достигат до ограничен кръг хора, докато информационните бюлетини (на Reuters, AFP, AP, ANSA 
и др.) и материалите, публикувани в големи международни и национални издания, могат да 
достигнат до милиони потребители. За да продължи да изгражда своя авторитет, EASO се 
съсредоточава върху втория подход. Данните от изготвения от „Meltwater“ инструмент на 
Агенцията показват, че между 1 януари 2018 г. и края на юли 2019 г. EASO е спомената в 10 773 

https://www.meltwater.com/uk/
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статии (вместо посочения брой от 2226 статии). Само през периода между януари и юли 2019 г. 
EASO е спомената в 2480 статии (повече, отколкото през целия посочен референтен период). 

На последно място, EASO отбелязва, че отделя много голям обем ресурси за своето присъствие в 
социалните медии в допълнение към традиционните/ онлайн медиите. EASO разбира, че 
съвременните граждани се отличават с кратка продължителност на концентрация на 
вниманието и обикновено получават новини чрез своите профили във Facebook или Twitter, вместо 
от традиционните медии. Във връзка с това EASO попълва редовно своите профили със съдържание 
и поддържа активно аудио-визуално присъствие, като изготвя текущо актуално съдържание, за 
да представя своите дейности и мандат пред гражданите чрез социалните медии. Следват два 
примера за тази дейност: 

• https://twitter.com/i/status/1205095369870368770 (733 000 преглеждания в Twitter; 1,5 млн. 
преглеждания във Facebook) 

• https://twitter.com/i/status/1182213348508753920 (777 000 преглеждания в Twitter) 

 
Отговор на EASO (параграф 65): 
EASO приема констатацията на ЕСП относно възможностите за подобрение при информирането 
на агенциите за резултатите от ключови дискусии, проведени в хода на преговорите за бюджета. 
Пример в това отношение е бюджетът на EASO за 2020 г., който беше съкратен с 24,7 млн. EUR от 
бюджетния орган в процеса на съгласуването му. В резултат на това EASO се зае с времеемката 
задача да преразгледа някои от планираните дейности, включително своето оперативно 
планиране, отразено в програмните документи на Агенцията. 

 
Отговор на EASO (параграф 77): 
EASO се съгласява по въпроса за ползата от установяване на ефективно сътрудничество с други 
агенции на ЕС, които развиват дейности в същата област на политиката. EASO е сключила 
работни споразумения с редица агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, 
включително Frontex, FRA, Европол и eu-LISA. Освен това EASO продължава да си взаимодейства на 
основание на планове за сътрудничество с Frontex и eu-LISA. 

https://twitter.com/i/status/1205095369870368770
https://twitter.com/i/status/1182213348508753920


 

 

 

 

 

 

 

Отговори на Европейска агенция за гранична и брегова 
охрана (Фронтекс)  

  



 

 

Отговор на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана 

Каре 7. Бюджетът на Frontex в областта на връщането не е предназначен 
единствено за подпомагане на операции по връщане. От 2016 г. мандатът на 
Агенцията в тази област включва също дейностите преди връщането. Всички 
операции по връщане и всички свързани с връщането дейности, осъществявани от 
Frontex, до голяма степен зависят от ad hoc искания от държавите членки въз 
основа на краткосрочните им нужди (главно в зависимост от текущата наличност 
на подлежащи на връщане лица). 
Пред 2019 г. тази тенденцията се промени: отпуснатият за операции по връщане 
бюджет първоначално беше 63 млн. евро, а усвоените средства възлизаха на 67,4 
млн. евро. 

76. В рамките на цикъла на политиката на ЕС/EMPACT се засили сътрудничеството 
между агенциите в областта на ПВР. Тази платформа помогна да се заздравят 
взаимните контакти, особено между Европол, Frontex, Евроюст и Европейския 
полицейски колеж (CEPOL). 
EFCA и ЕАМБ си сътрудничат с Frontex по въпросите на бреговата охрана въз основа 
на Тристранната работна договореност, подписана през 2017 г. Годишният 
стратегически план се приема от управителния комитет, представляван от 
изпълнителните директори на трите агенции на ЕС. 



 

 

 

 

 

 

 

Отговори на Европейски орган за безопасност на храните 
(EFSA)  
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ОТГОВОРИ НА ЕОБХ НА СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА: 
 

„БЪДЕЩЕТО НА АГЕНЦИИТЕ НА ЕС — ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 
 

 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Агенциите докладват повече относно аспекти, свързани с изпълнението, но техният принос към 
политиката и сътрудничеството на ЕС не се измерва и съобщава ясно на гражданите 

57. ЕОБХ разполага както с входни/изходни данни (резултати на оперативно равнище), така и с 
показатели за резултатите и междинното въздействие (резултати на стратегическо/политическо 
равнище), с които се измерва напълно цялостното изпълнение; те са ясно свързани в единния програмен 
документ (ЕПД) и годишния доклад за дейността (CAAR) с целите на неговия учредителен регламент и 
неговата стратегия, които за агенциите са отражение на общите цели на политиката. Тъй като (повечето) 
агенции са органи, които допринасят частично за изпълнението на политиките, те не са в състояние да 
измерват пряко въздействието на своята работа върху целите на политиката и обществото като такова; 
това е задача на Комисията и създателите на политики на държавите членки. ЕОБХ и други агенции имат 
желание да допринасят за това, ако такава рамка бъде създадена от съответните създатели на политики. 
Независимо от това ЕОБХ вече си сътрудничи със своя партньор ГД „Здравеопазване и безопасност на 
храните“ за измерване на показатели, свързани с политиката, например такива, свързани с авторитета на 
заинтересованите страни, удовлетвореността и използването на научните съвети и доказателства, които 
той предоставя. 

Показателите следва да измерват резултатите на организацията, които, както е посочено по-горе, са от 
значение както на оперативно равнище (напр. входни/изходни данни), така и на стратегическо равнище 
(например резултати, въздействия). Оперативната ефективност се отнася до това какво следва да 
контролира една организация, докато стратегическата ефективност се отнася до това с какво може да 
допринесе една организация, по-специално когато се навлезе по-навътре в интервенционната логика на 
резултатите (т.е. въздействието на обществото/политиката). По този начин трябва да се очаква, а и това е 
добра практика за агенция като ЕОБХ, да има по-голям дял от показатели за оперативна ефективност, а 
не такива за въздействие на равнището на политиката. 

В медиите има ограничена осведоменост и проследяване по отношение на приноса на агенциите към 
политиката и сътрудничеството 

63. Съобщаването на информация за риска и ангажираността с всички целеви аудитории на ЕОБХ, като 
например промишлеността, НПО, потребителите, учените, земеделските стопани, специалистите и 
дистрибуторите, е важен елемент от работата на ЕОБХ. Съобщаването на информация за риска е част от 
мандата на ЕОБХ, посочен в неговия учредителен регламент, но ЕОБХ също така полага много усилия за 
установяване на открити и прозрачни процеси за оценка на риска, подкрепени от силен подход за 
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ангажиране на заинтересованите страни. Неотдавнашният регламент относно прозрачността укрепва 
още повече както усилията за съобщаването на информация за риска, така и усилията за ангажиране. 
Всички резултати на ЕОБХ са публично достъпни. Чрез приоритетните теми, както са определени от ЕОБХ 
в обсъждане с партньорите, често се извличат ползи от конкретни кампании, които имат за цел 
повишаване на осведомеността относно проблемите, свързани с безопасността на храните, които се 
разглеждат сред широката общественост. 
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Фигура 9 — Новини от всяка агенция 

64. ЕОБХ публикува своите научни резултати в бюлетина на ЕОБХ. Резултатите от всички дейности, които 
ЕОБХ договаря или съфинансира чрез безвъзмездни средства, се публикуват в допълнителни публикации 
на ЕОБХ. Бюлетинът и допълнителните публикации представляват онлайн научни списания с отворен 
достъп. Бюлетинът на ЕОБХ е приет в разширения индекс за научно цитиране. Статии се публикуват 
непрекъснато, т.е. веднага след финализиране на научните резултати. 

Сътрудничеството с държавите членки е от съществено значение, но невинаги протича гладко 

71. ЕОБХ поддържа тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки. Това се постига 
чрез няколко механизма, включително: 

съвещателното тяло — орган, състоящ се от представители на държавите членки, Норвегия и Исландия, 
който съветва ЕОБХ относно неговата работна програма и приоритети с цел засилване на научното 
сътрудничество и избягване на дублирането на работа. Съвещателното тяло също така изпълнява важна 
роля за определяне, разрешаване или разясняване на различията в научните становища между ЕОБХ и 
органите на държавите членки. 

Мрежата на националните фокусни точки, която функционира като посланик на ЕОБХ в държавите членки 
и подпомага сътрудничеството на ЕОБХ със съвещателното тяло 

Научните мрежи, които са с тематичен фокус и се състоят от представители на държавите членки, 
Норвегия и Исландия, предоставят подкрепа във връзка с научни въпроси, събиране на данни и др. в 
съответствие с приоритетите на ЕОБХ. Мрежата от експерти в областта на комуникациите функционира 
като научна мрежа, поставяща акцент в своите дейности върху инициативи и координация, свързани със 
съобщаването на информация за риска. 

По предложение на членовете на съвещателното тяло ЕОБХ поддържа списък на компетентните 
организации на държавите членки, както е предвидено в член 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002. 
Организациите в този списък могат да поемат задачи, които ЕОБХ може да им възложи, както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията. ЕОБХ разполага със съответен механизъм за безвъзмездни 
средства, който да подпомага сътрудничеството с такава организация. 

73. По отношение на ЕОБХ сред целите на мисията на съвещателното тяло се включват идентифициране 
на полезните взаимодействия и избягване на дублирането на работата. За постигането на тези цели ЕОБХ 
предоставя инструменти за улесняване на обмена на информация между членовете на съвещателното 
тяло и ЕОБХ относно текущи и планирани дейности по оценка на риска. Това не е обвързващо за 
държавите членки. В член 30 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда механизъм за установяване и 
справяне с различията в научните становища. 

Друг важен начин на сътрудничество с държавите членки са научните мрежи. Те се сформират в области, 
определени от ЕОБХ съгласно предоставения мандат, предложен от ЕОБХ и одобрен от съвещателното 
тяло (например ГМО, оценка на риска относно микробите, събиране на данни за химичен мониторинг, 
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консумация на храни и др.). Представителите на държавите членки са членове в тези мрежи. Работата в 
мрежите улеснява събирането на данни и обмена на информация. 
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Каре 13: Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейският орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) — сходни дейности, недостатъчно сътрудничество. 

Европейската комисия предоставя на двете агенции — ЕОБХ и ECHA — съвместни мандати по отношение 
на областите, в които и двете разполагат със значителен експертен опит. Това надгражда разпоредбите 
на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, заедно с другите съответни ГД, са 
предприели усилия за укрепване на сътрудничеството между генералните дирекции, както и 
сътрудничеството между агенциите, включително агенции, функциониращи под патронажа ѝ (ЕОБХ, 
ECDC, EMA, CVO), както и агенции, чиято дейност е тясно свързана със здравето и околната среда (ECHA, 
Европейска агенция за околна среда (ЕАОС). Целта е съвместните проекти в областите от общ интерес да 
бъдат стратегически обединени и развити. 

Освен това, в допълнение към съществуващия меморандум за разбирателство между тях, ЕОБХ и ECHA 
участваха в дискусии на висше управленско равнище с цел определяне на областите от взаимен интерес, 
в които полезните взаимодействия или сътрудничеството биха били разумни. Досега са налице няколко 
осезаеми резултата от тази — все още продължаваща — дискусия. Например чрез споразумение за 
нивото на услугите ECHA осигурява на ЕОБХ съдействие в подготовката на международната уеднаквена 
база данни за химическа информация (IUCLID) като решение за управлението на данни във връзка със 
събирането и обработката на данните, представени в досиетата. Вече бе осъществен пилотен проект в 
областта на пестицидите и резултатите от него са положителни. Сътрудничеството с ECHA в това 
отношение се очаква да доведе до опростяване за промишлеността на процеса по представяне на 
досиета. 

В допълнение, когато работят по едни и същи вещества, но съгласно различни регулаторни рамки, ECHA 
и ЕОБХ взаимно се информират и проучват възможности за сътрудничество, например чрез обмен на 
експертен опит в области, в които възниква взаимен интерес, например оценка на определени химични 
вещества. 

Бяха осъществени полезни взаимодействия и в други области, като например съвместно набиране на 
служители, съвместно възлагане на обществени поръчки за общи услуги, съвместен принос към 
инициативи в областта на политиката и т.н. 

Системните усилия на агенциите на международно равнище остават ограничени 

83. Взаимодействието на ЕОБХ с международни организации и организации в трети държави се определя 
от разпоредбите на неговия учредителен Регламент (ЕО) № 178/2002. На практика работната програма 
на ЕОБХ включва дейности за международно научно сътрудничество. Те се планират чрез консултации и 
в комуникация с Европейската комисия и допринасят за подобряването на сътрудничеството между ЕС и 
държавите от третия свят, в които работят международни организации. 
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Понастоящем ЕОБХ осъществява текущо научно сътрудничество с няколко големи международни 
партньори по теми в рамките на своите правомощия. Това сътрудничество се провежда в рамките на 
меморандуми за сътрудничество или подобни споразумения. ЕОБХ разполага със своя специална група 
служители, улесняваща обмена с международните партньори и международните организации. 
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ПРЕПОРЪКИ 

Препоръка 2а — Разпределяне на ресурси за агенциите по по-гъвкав начин 

Според ЕОБХ по-гъвкавото разпределяне на ресурсите за агенциите би могло да се постигне най-добре 
чрез отмяна на двойното ограничение на бюджета и щатното разписание и чрез премахване на границата 
за численост на персонала по отношение на договорно наетите служители съгласно Условията за работа 
на другите служители (УРДС). 

Възможността повече агенции да събират такси също така би им позволила да са по-малко зависими от 
приноса на ЕС (Европейският парламент вече прикани Комисията и агенциите да проучат допълнително 
събирането на такси). 

Препоръка 3а — Подобряване на управлението и докладване относно изпълнението 

ЕОБХ вече докладва за резултатите от политиката (във връзка с целите на учредителния регламент и 
многогодишната стратегия) в годишния доклад за дейността, основан на изпълнението. Всички годишни 
доклади за дейността са публично достъпни. Тези доклади могат да бъдат по-добре съгласувани с 
докладите на други агенции и институции на ЕС, осъществяващи дейност в рамките на същата област на 
политиката. 

Според ЕОБХ, за да се подобри организацията на управлението, могат да бъдат определени 
многоведомствени управленски структури в рамките на областите на политиката (напр. здравеопазване 
и околна среда). Тези управителни органи биха могли да структурират очаквания принос на различните 
заинтересовани страни спрямо желаните цели на политиката, да оценяват съвместното планиране и 
изпълнение, както и да осигурят възможност за полезни взаимодействия и общи услуги. 

Препоръка 4а — Укрепване на ролята на агенциите като центрове за споделяне на експертен опит и 
работа в мрежа 

За да бъде засиленото сътрудничество между агенциите ефективно и постоянно, ЕОБХ би могъл да се 
възползва от една засилена роля на Комисията като фактор, позволяващ разработването на координиран 
подход, който да бъде определен в обвързваща рамка, която да свързва политики, очаквани резултати, 
основни резултати, ресурси и отговорности в рамките на областите на политиката на агенциите. Това ще 
позволи не само по-добра оценка на приноса на различните агенции за дадена желана цел, но и ще 
наложи сътрудничество и полезни взаимодействия, докато същевременно се увеличава цялостната 
ефективност. 
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Отговори на Службата 
 
 
53. Публичният контрол върху изцяло самофинансиращите се агенции, включително 
Службата, се упражнява по различен начин в съответствие със структурата на 
управление, установена от законодателя. В случая на EUIPO освобождаването от 
отговорност се предоставя от Бюджетния комитет на Службата, който включва един 
представител от Европейския парламент, двама представители на Комисията и по 
един представител на всяка държава членка. Бюджетният комитет на Службата 
разглежда не само финансови въпроси и въпросите, свързани със спазването на 
правилата, но и до голяма степен съображения, свързани с изпълнението. Службата 
разполага с добре развита и добре установена система за управление на 
изпълнението. Освен това сдруженията на потребителите участват като наблюдатели 
в заседанията на управителния съвет и бюджетния комитет, като по този начин се 
създава възможност за широк обществен контрол. 
 
Финансовият регламент на Службата, уреждащ изпълнението на бюджета, се 
основава на Рамковия финансов регламент и е одобрен от бюджетния комитет след 
консултация с Европейската сметна палата и Европейската комисия. Освен това 
годишните отчети на Службата се одитират от Европейската сметна палата. 
 
Разликата в начина, по който се упражнява публичният контрол, се основава на 
логиката, на която се основават два различни модела на освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. В действителност целта на 
общата процедура по освобождаване от отговорност е да се търси отговорност от 
съответния отговорен орган за изпълнението на бюджета на ЕС пред Европейския 
парламент и Съвета, т.е. от двата органа, отговарящи за бюджета на ЕС. В случаите, 
когато не участват средства от бюджета на ЕС, законодателят е решил, че 
Европейският парламент и Съветът не са отговорни за освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Тази разлика е отчетена и в 
проектобюджета на ЕС1, според който структурата на финансиране на агенциите (т.е. 
дали те действително получават вноски от бюджета на ЕС) също оказва влияние върху 
приложимата процедура по освобождаване от отговорност, както е предвидено в 
член 70, параграф 4 от Финансовия регламент2. EUIPO не е обхваната от член 70, 
параграф 4 от Финансовия регламент и следователно освобождаването от 
отговорност се предоставя от нейния комитет по бюджета (член 176, параграф 2 от 
учредителния акт на Службата). 
 
 
79. Сътрудничеството между EUIPO и CdT представлява положителен пример за 
конструктивно партньорство. EUIPO работи съвместно с Центъра в контекста на 
програмата за сътрудничество EUIPO-CdT за периода 2019—2020 г., която включва 5 
проекта за модернизация на Центъра, които се изпълняват съвместно от двете 
агенции. 

                                                
1 Проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (работен документ, част III — 
Органи, създадени от ЕС с правосубектност и публично-частно партньорство). 
2 С изключение на двете изцяло самофинансиращи се агенции, всички децентрализирани агенции 
подлежат на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на своите бюджети от 
Европейския парламент по препоръка на Съвета. 
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Отговори на ЕСП 

22 Фигура 5. Що се отнася до ЕСП, ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и 
съюз на капиталовите пазари“ действа в качеството на партньор и точка за контакт 
с Комисията (с постоянен статут на наблюдател в изпълнителните и пленарните 
сесии на Съвета за преструктуриране). ГД „Финансова стабилност, финансови 
услуги и съюз на капиталовите пазари“ сама по себе си не носи отговорност за 
функционирането на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП), който обаче е 
отговорен пред Европейския парламент, Съвета и Комисията за прилагането на 
РЕМП. 

29 Фигура 6. Съгласно член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на всеки 
три години Комисията публикува доклад, чиято цел е да оценява не самия ЕСП, а 
изпълнението на РЕМП, като обръща специално внимание на наблюдението на 
потенциалното въздействие върху безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар. 

53. ЕСП разбира, че позоваването от страна на Палатата на ограничения обществен 
контрол върху изцяло финансираните от ЕС агенции е направено по отношение на 
тяхното изпълнение на бюджета, докато общественият контрол върху цялостното 
функциониране на ЕСП се урежда от различни разпоредби на РЕМП, по-специално 
член 45 и член 46, както и от Споразумението относно отчетността и надзора 
между Европейския парламент и ЕСП. 



 

 

Одитен екип 
Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от нейните одити на 
политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни 
бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да 
окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или 
съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите 
промени, както и политическия и обществения интерес. 

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав IV, 
специализиран в областта на пазарната регулация и конкурентоспособната 
икономика, с ръководител Alex Brenninkmeijer – член на ЕСП. Одитът беше 
ръководен от члена на ЕСП Alex Brenninkmeijer, със съдействието на Di Hai — 
аташе в кабинета; Friedemann Zippel — главен ръководител; Eddy Struyvelt — 
ръководител на задача; Joaquín Hernández Fernández, Arunas Juozulynas, 
Севдалина Тодорова, Julio Cesar Santin Santos, Benedicte Hemelaer, Christine Becker 
и Janis Gaisonoks — одитори. По проекта с големи информационни масиви 
работиха Claudia Albanese, Zsolt Varga и Emmanuele Fossati, специалисти 
в областта на данните. Thomas Everett предостави езикова помощ. 
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Събитие Дата 

Приемане на Меморандума за планиране на одита (МПО) / 
Начало на одита 26.2.2019 г. 

Официално изпращане на проектодоклада до Европейската 
комисия 
(или до друга одитирана институция) 

30.4.2020 г. 

Приемане на окончателния доклад след съгласувателна 
процедура 28.7.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Европейската 
комисия на всички езици 25.8.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Мрежата на 
агенциите на ЕС (EUAN) на всички езици 3.8.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Европейската 
агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) на 
всички езици 

29.7.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) на 
всички езици 

28.8.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) на всички 
езици 

24.7.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Европейския орган 
за безопасност на храните (EFSA) на всички езици 5.7.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Службата на 
Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на 
всички езици 

3.8.2020 г. 

Получаване на официалните отговори на Единния съвет за 
преструктуриране (SRB) на всички езици 27.7.2020 г. 
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След като в миналото Европейската сметна палата (ЕСП или Сметната палата) се 
фокусира върху резултатите на отделните агенции, това е първата цялостна оценка 
на условията, въведени от ЕС, които следва да помогнат на всички агенции на ЕС да 
прилагат неговите политики в полза на гражданите. При одита беше установена 
необходимост от повече гъвкавост при създаването, функционирането 
и евентуалното приключване на дейността на агенциите. Беше констатирано също 
така, че недостатъчната подкрепа от държавите членки, промишления сектор, 
Комисията или други агенции възпрепятства някои агенции да изпълняват 
пълноценно своята роля. ЕСП препоръчва на Комисията и на агенциите да извършат 
по-реалистична оценка на съгласуваността в действията на агенциите през целия 
период на тяхното функциониране и да адаптират ресурсите по подходящ начин; 
да изготвят оценка на недостатъците в управлението и да подобрят докладването 
във връзка с резултатите от изпълнението, като акцентират не само върху дейността 
на агенциите, но и върху техния значим принос за изпълнението на политиките; 
както и да подпомогнат усилията на агенциите да си сътрудничат като центрове за 
експертен опит и работа в мрежа.  

 
Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС. 
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