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Съобщение за пресата 
Люксембург, 9 октомври 2018 г. 

 
 

Одитни становища без резерви за всички агенции 
с изключение на една от 41 -те агенции на ЕС, заявяват 
одиторите. 
Европейската сметна палата завери отчетите на 41 агенции на Европейския съюз за 2017 г. 
и формулира одитни становища без резерви относно свързаните с отчетите приходи на агенциите. 
По отношение на плащанията Сметната палата формулира одитни становища без резерви за всички 
агенции с изключение на една — Европейската служба за подкрепа в областта на убежището — при 
която бяха установени редица проблеми. Агенциите на ЕС изпълняват технически, научни или 
управленски задачи, които подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на 
политики. 

Агенците на ЕС са разположени в различните държави членки на ЕС и в тях работят около 
10 000 служители. Общият размер на бюджета за 2017 г. на всички агенции на ЕС, с изключение на 
Съвета за преструктуриране (SRB), възлиза на 3,5 млрд. евро, което представлява около 2,7 % от общия 
бюджет на ЕС. Бюджетът на Съвета за преструктуриране за 2017 г. възлиза на 6,6 млн. евро и се 
финансира посредством вноски от кредитни институции.  

„Агенциите на ЕС са важна част от институционалната структура на ЕС и приближават 
Европейския съюз до неговите граждани и предприятия. Извършеният от нас одит за 2017 г., 
потвърждава положителните резултати, докладвани през предишни години. Въпреки това 
съществуват възможности за подобрение, предимно в областта на доброто финансово 
управление,“ заяви Римантас Шаджюс, членът на ЕСП, отговарящ за годишния одит на агенциите. 

За всички агенции Сметната палата изразява одитно становище без резерви, но за Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) ЕСП изразява отрицателно одитно становище 
относно плащанията. Одиторите подчертават факта, че критичната ситуация, свързана с човешките 
ресурси в EASO, се влошава експоненциално и представлява значителен риск за операциите на 
Службата. Те отбелязват, че плащанията на EASO систематично нарушават правните разпоредби, което 
сочи, че вътрешният контрол е недостатъчен, основно във връзка с процедурите за възлагане на 
обществени поръчки и процедурите за набиране на служители. По отношение на другите агенции 
броят на констатациите относно законосъобразността и редовността на плащанията е намалял 
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в сравнение с предходните години, което според одиторите показва продължаващите усилия на 
агенциите да спазват правната рамка, по-специално разпоредбите, установени във Финансовия 
регламент и Правилника за длъжностните лица.  

Двете агенции със седалище в Лондон — Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейският 
банков орган (EBA), ще напуснат Обединеното кралство през 2019 г. Одиторите обсъждат последиците, 
свързани с настоящия договор за наем на офис площи в Лондон на двете агенции, както и възможното 
намаляване на приходите след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.  

По отношение на Европейската агенция по химикалите (ECHA) и Съвета за преструктуриране (SRB), 
които (частично) се самофинансират, одиторите подчертават риска от погрешни изчисления на таксите 
при настоящите рамки за контрол. 

В прилагането на добро финансово управление агенциите са постигнали значителен напредък при 
своята миграция към съвместими ИТ системи, въпрос, който одиторите обсъдиха в миналогодишния си 
одит. Те също така са постигнали напредък при въвеждането на електронни обществени поръчки, 
насочени към увеличаване на ефикасността и прозрачността. При 14 агенции обаче одиторите 
установиха слабости при управлението на някои процедури за възлагане на обществени поръчки, 
които поставиха под въпрос дали тези агенции успяват да постигнат максимална икономическа 
ефективност. 

Бележки към издателите 

41 агенции на ЕС изпълняват технически, научни или управленски задачи, които подпомагат 
институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики. Те оказват съществено влияние 
върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в области като 
например здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие.  

32-те децентрализирани агенции играят важна роля за изготвянето и изпълнението на политиките на 
ЕС, особено по отношение на задачите от техническо, научно, оперативно и/или регулаторно естество. 
На шестте изпълнителни агенции на Комисията са поверени задачи по управлението и изпълнението 
на една или няколко програми на ЕС. Те имат ограничен период на действие. Европейският институт за 
иновации и технологии обединява академични, научноизследователски и бизнес структури с цел 
стимулиране на иновационния капацитет на ЕС чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
Агенцията за снабдяване към Евратом подпомага целите на Европейската общност за атомна енергия. 
Съвета за преструктуриране (SRB) осигурява организирано преструктуриране на проблемните банки 
с възможно най-малко отражение върху реалната икономика и публичните финанси. 

 

Агенции и други органи на ЕС 

ACER Агенция за сътрудничество 
между регулаторите на 
енергия 

Любляна, 
Словения 

BEREC Служба на Органа на 
европейските регулатори 
в областта на 
електронните съобщения 

Рига, Латвия 

CdT Център за преводи за 
органите на Европейския 
съюз 

Люксембург, 
Люксембург 
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CEDEFOP Европейски център за 
развитие на 
професионалното 
обучение 

Солун, Гърция 

CEPOL Агенция на Европейския 
съюз за обучение 
в областта на 
правоприлагането 

Будапеща, 
Унгария 

CHAFEA Изпълнителна агенция за 
потребителите, 
здравеопазването 
и храните 

Люксембург, 
Люксембург 

CPVO Служба на Общността за 
сортовете растения 

Анже, Франция 

EACEA Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия 
и култура 

Брюксел, Белгия 

EASA Европейска агенция за 
авиационна безопасност 

Кьолн, Германия 

EASME Изпълнителна агенция за 
малките и средните 
предприятия 

Брюксел, Белгия 

EASO Европейска служба за 
подкрепа в областта на 
убежището 

Валета, Малта 

EBA Европейски банков орган Лондон, 
Обединено 
кралство 

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 

EIT Европейски институт за 
иновации и технологии 

Будапеща, 
Унгария 

EMA Европейска агенция по 
лекарствата 

Лондон, 
Обединено 
кралство 
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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 

Хераклион, 
Гърция 

ERA Агенция за железопътен 
транспорт на Европейския 
съюз 

Валенсиен, 
Франция 

ERCEA Изпълнителна агенция на 
Европейския съвет за 
научни изследвания 

Брюксел, Белгия 

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 Европейска агенция за 
оперативното управление 
на широкомащабни 
информационни системи 
в областта на свободата, 
сигурността 
и правосъдието 

Талин, Естония 

EU-OSHA Европейска агенция за 
безопасност и здраве при 
работа 

Билбао, Испания 

ESA  Агенция за снабдяване към 
Евратом 

Люксембург, 
Люксембург 

EUROFOU
ND 

Европейска фондация за 
подобряване на условията 
на живот и труд 

Дъблин, 
Ирландия 

EUROJUST Европейско звено за 
съдебно сътрудничество 

Хага, 
Нидерландия 

EUROPOL Европейска полицейска 
служба 

Хага, 
Нидерландия 

FRA Агенция на Европейския 
съюз за основните права 

Виена, Австрия 

FRONTEX Европейска агенция за 
гранична и брегова охрана  

Варшава, Полша 

GSA Европейска агенция за 
глобални навигационни 
спътникови системи 

Прага, Чешка 
република 

INEA Изпълнителна агенция за 
иновации и мрежи 

Брюксел, Белгия 
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REA Изпълнителна агенция за 
научни изследвания 

Брюксел, Белгия 

SRB (Единен) съвет за 
преструктуриране 

Брюксел, Белгия 

 

Обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС за 2017 г.“ ще бъде 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Пълният текст на 
Годишния доклад относно агенциите на ЕС за 2017 г. понастоящем е достъпен на английски 
език. Други езикови версии ще бъдат предоставени скоро. 
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