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Одиторите на ЕС считат, че са необходими по-
нататъшни промени, за да станат разходите за 
сближаване в по-голяма степен ориентирани към 
резултатите 
Промените, въведени с цел подобряване на управлението на разходите за сближаване, 
са иновативни, но все още неефективни, твърди се в нов доклад от Европейската сметна 
палата. В него се посочва, че е необходимо да се усъвършенстват механизмите за 
определяне на минимални изисквания и за извършване на прегледи на изпълнението.  

Разходите за сближаване оказват значително въздействие върху икономиките на много от 
държавите членки на ЕС. За периода 2014—2020 г. разходите от Европейския фонд за 
регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд ще бъдат общо 
около 350 млрд. евро. В девет държави членки разходите за регионално развитие и за 
сближаване представляват повече от 30 % от всички публични капиталови инвестиции, 
а в четири държави членки (Унгария, Литва, Словакия и Латвия) те представляват повече от 
половината от всички публични инвестиции. 

Одиторите разгледаха две нови изисквания, въведени за програмния период 2014—2020 г. 
с цел разходите за сближаване да станат в по-голяма степен ориентирани към резултатите: 
предварителни условия и резерв за изпълнение. Предварителните условия представляват 
изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди стартирането на програмата, докато 
резервът за изпълнение изисква в повечето програми да се заделят 6 % от финансирането 
за всяка държава членка, за които ще бъде извършен преглед на изпълнението до 2019 г. 

„За много държави членки на ЕС е изключително важно да използват пълноценно 
средствата за сближаване“, посочва Ладислав Балко, членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за този доклад. „За да имат желаният ефект обаче, тези нови 
изисквания ще се нуждаят от промени, както и от волята и ангажираността на 
държавите членки“. 
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Беше установено, че като цяло предварителните условия осигуряват последователна рамка 
за оценка на готовността на държавите членки да използват фондовете на ЕС в началото на 
програмния период. Не е ясно обаче в каква степен това е довело до промени по места. 
Освен това Комисията не е използвала възможността да спира плащания, в случаите когато 
не са били изпълнени предварителните условия.  

Одиторите също така считат, че няма вероятност резервът за изпълнение да предизвика 
значително преразпределение на разходите за сближаване към програми с по-добри 
резултати. Концепцията на този резерв не предоставя достатъчно стимули за по-голяма 
насоченост на оперативните програми към постигането на резултати, тъй като се базира 
основно на разходите и на крайните продукти и услуги. Освен това допълнителното 
финансиране се разпределя, дори ако етапните цели не бъдат изпълнени изцяло. Според 
одиторите нововъведеното спиране на средства и финансовите корекции за 
незадоволително изпълнение са стъпка в правилната посока, но зависят от ограничителни 
условия и следователно е малко вероятно да бъдат прилагани на практика. 

Одиторите заявяват, че не очакват направените по време на текущия период 2014—2020 г. 
промени да бъдат разходно ефективни. Въпреки това те насърчават държавите членки 
и Комисията да прилагат двете изисквания с цел недопускане на разхищение на средства. 

Сметната палата отправя редица препоръки за по-ефективно разходване на средствата от 
фондовете за сближаване. Като част от подготовката си за периода след 2020 г. Комисията 
следва да: 

• преразгледа предварителните условия, приложими за периода 2014—2020 г., 
осигури тяхната съгласуваност с Европейския семестър, определи ясни критерии за 
оценка и набележи измерими цели, и изисква изпълнение на предварителните 
условия през целия програмен период;  

• усъвършенства резерва за изпълнение, като го насочи в по-голяма степен към 
постигането на резултати, така че средствата да се разпределят към онези 
програми, които постигат добри резултати, и го доразвие така че да той да 
възнаграждава добрите резултати; 

• използва инструменти, които по-успешно да доказват действителните резултати при 
дългосрочните инфраструктурни програми;  

• извърши преглед на условията за спиране на плащанията и за финансови корекции, 
така че справянето с незадоволителните резултати да става по-лесно и на ранен 
етап.  

 

Специален доклад № 15/2017 „Предварителни условия и резерв за изпълнение в областта 
на сближаването – иновативни, но все още неефективни инструменти“ е публикуван на 
уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС. 

 

 

 


