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Съобщение за пресата 
Люксембург, 23 януари 2023 г. 

Одиторите разглеждат механизмите за 
гарантиране на върховенството на закона при 
финансирането от ЕС 
Европейската сметна палата започва проверка на това дали Европейската комисия 
ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на 
закона в държавите членки. Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, 
чрез които се следи държавите да получават финансиране от ЕС единствено ако зачитат 
върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на ЕС 
и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19. 

„Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно 
разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат 
значителни финансови последици в рамките на ЕС и могат да доведат до злоупотреба 
с парите на ЕС в държавите членки“, каза г-жа Анеми Туртелбooм, член на ЕСП, която ще 
ръководи одита. „Нашият одит ще установи дали Комисията използва ефективно 
инструментите, с които разполага, за защита на бюджета на ЕС от нарушения на 
върховенството на закона, по-специално по отношение на финансирането за сближаване 
и възстановяване.“ 
 
Върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС. Това означава, че законът се 
прилага еднакво към всички членове на обществото, че съдилищата работят независимо 
и безпристрастно и че съществува разделение на властите. ЕС е разработил комбинация от 
правни, финансови и мониторингови инструменти, както и други механизми за прилагане на 
принципите на върховенството на закона в държавите — членки на ЕС. Те включват 
механизма за сътрудничество и проверка, производствата за установяване на неизпълнение 
на задължения и годишните доклади относно върховенството на закона. Освен това през 
2020 г. ЕС е договорил „правила за обвързване с условия“ с цел защита на доброто 
финансово управление на бюджета на ЕС като цяло. При определени условия тези правила 
изискват достъпът на държавите до финансиране от ЕС да бъде спрян, намален или 
ограничен, когато са налице сериозни нарушения на върховенството на закона. Тези мерки 
за защита на бюджета досега са използвани само за Унгария (през декември 2022 г.), за която 
ще бъдат спрени 55 % от средствата, които тя трябваше да получи по три програми на ЕС за 
сближаване. Финансовите правила за фондовете на политиката на сближаване и за 
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Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), който представлява най-големият дял от 
пакета на ЕС за възстановяване, дават възможност за допълнителни гаранции за 
върховенството на закона. 
 
Одитът ще се съсредоточи върху три различни области за защита на финансовите интереси 
на ЕС от нарушения на принципите на правовата държава: прилагането от страна на 
Комисията на Регламента на ЕС за общ режим на обвързаност с условия, приложимите 
правила за фондовете на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. 
и приложимите правила за Механизма за възстановяване и устойчивост. 
 
Одитът ще обхване действията на Комисията за извадка от шест държави: България, Гърция, 
Италия, Унгария, Полша и Румъния. 
 
 
 
Обща информация  
 
Европейската комисия отговаря за установяването и отстраняването на евентуални 
нарушения на върховенството на закона в държавите членки. Съветът на ЕС, който 
обединява правителствата на държавите членки, трябва да одобри защитните мерки, 
предложени от Комисията съгласно Регламента относно общ режим на обвързаност 
с условия, както и конкретни ключови етапи и цели за преодоляване на недостатъците в това 
отношение в рамките на МВУ. Комисията има правомощия също така да блокира 
възстановяването на разходи в областта на сближаването, ако тези принципи не се спазват. 
Освен това Европейският парламент може да разглежда въпроси, свързани с върховенството 
на закона, по време на ежегодната процедура по освобождаване на Комисията от 
отговорност във връзка с управлението на бюджета на ЕС. 
 
Дългосрочният бюджет на ЕС ще осигури финансиране в размер на 1 211 млрд. евро от 
2021 г. до 2027 г., от които 361 млрд. евро от фондовете на политиката на сближаване. Освен 
това финансовият пакет Next Generation EU ще предостави 807 млрд. евро на държавите от 
ЕС от 2021 г. до 2026 г., от които 724 млрд. чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. 
 
Одитен преглед 01/2023 The rule of law and the Commission’s action to protect the EU’s financial 
interests in the cohesion policy and the RRF („Върховенство на закона и действия на Комисията 
за защита на финансовите интереси на ЕС в областта на политиката на сближаване 
и Механизма за възстановяване и устойчивост“), е публикуван на английски език на уебсайта 
на ЕСП. Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителната работа, 
извършена преди началото на одита. Тези документи не следва да се разглеждат като одитни 
констатации, заключения или препоръки. Очаква се докладът да бъде публикуван след около 
една година. 
 
Контакт с пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  

- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
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https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

