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Съобщение за пресата 
Люксембург, 14 ноември 2022 г. 

Одиторите отправят призив за по-добро 
интегриране на общите приоритети на 
политиката в бюджета на ЕС 
 
В нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че Европейската комисия 
е включила в много различна степен в разходните програми на ЕС неговите водещи 
приоритети във връзка с борбата с последиците от изменението на климата, опазването 
на биологичното разнообразие, равенството между половете, устойчивото развитие 
и осъществяването на цифров преход. Заключението на одиторите е, че приоритетът, 
свързан с постигане на равенство между половете, е застъпен в най-малка степен 
в бюджета на ЕС. Освен това се наблюдават съществени разлики в начина, по който 
Комисията измерва приноса от бюджета на ЕС към петте ключови междусекторни 
политики, както и в начина ѝ на докладване на напредъка в осъществяването им.  
 
„Комисията следва да интегрира по-добре водещите приоритети на политиката на ЕС 
в своята рамка за изпълнение, особено по отношение на равенството между половете, 
цифровия преход и целите за устойчиво развитие, като при това следва да вземе 
предвид разходите, свързани с нейния подход, и неговата приложимост,“ заяви 
Франсоа-Роже Казала, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Тя следва също така да 
подобри докладването относно междусекторните приоритети на политиката, за да 
покаже как се извлича максимална полза от всяко изразходвано евро, както и за да се 
откроят по-добре разходите, които допринасят едновременно за изпълнението на 
няколко хоризонтални приоритета на политиката.“ 
 
Комисията докладва, че е интегрирала напълно в бюджетните програми на ЕС ключовите 
общи приоритети на неговата политика, но одиторите констатираха наличието на 
съществени разлики в това отношение между областта на климата и на биологичното 
разнообразие и тази на равенството между половете. Одиторите установиха, че 
заключенията на Комисията относно постигнатия напредък по отношение на целите за 
интегриране са представени от нея в твърде положителна светлина, въпреки че някои от 
петте хоризонтални приоритета на политиката са интегрирани в разходните програми на 
ЕС в по-малка степен, като например приоритетите, свързани с научните изследвания, 
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земеделието и регионалното развитие. Приоритетите в областта на климата 
и биологичното разнообразие като цяло са обхванати в достатъчна степен, а целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и цифровият преход са интегрирани частично. Принципът 
на равенство между половете от друга страна е застъпен в много по-малка степен. 
 
По отношение на приоритетите, отнасящи се до климата и биологичното разнообразие, 
Комисията е разработила методи за проследяване на разходите по множество програми 
с цел да установи и докладва размера на разходваните за тези приоритети средства, като е 
въвела рамка за измерване на приноса от бюджета на ЕС. Докладваната от нея 
информация обаче не е точна. Това се дължи на факта, че тя използва приблизителни 
стойности, а също и на слабости във връзка с наличието на завишени оценки за разходите, 
посочени по-рано от одиторите. Комисията докладва ограничена информация относно 
приноса на програмите на ЕС за постигане на целите за устойчиво развитие 
и осъществяване на цифровия преход, а механизмите за измерване на приноса на 
програмите към равенството между половете са се подобрили, макар и пред тях да остават 
ограничения.  
 
Комисията проследява разходите в областта на климата и биологичното разнообразие, 
като е в процес на въвеждане на тази практика и по отношение на равенството между 
половете. Тя обаче предоставя малко информация относно това дали разходваните от ЕС 
средства допринасят за постигането на няколко приоритета едновременно. Комисията не 
измерва също така крайните ефекти, постигнати със средствата от ЕС, от гледна точка на 
тяхното действително въздействие върху хоризонталните приоритети, въпреки че работи 
над пилотен проект в тази област.  
 
Обща информация 
 
Комисията се стреми да изпълнява хоризонтални приоритети на политиката посредством 
различни разходни програми. Нейната цел е постепенно да включи тези приоритети 
в планирането и разходването на бюджета на ЕС с цел да се увери, че те се вземат предвид 
в разходните програми наред с индивидуалните цели на програмите. Интегрирането на 
хоризонталните многосекторни политики в концепцията, изпълнението и оценката на 
разходните програми на ЕС е от значение за постигане на максимална прозрачност 
относно връзката между отделните приоритети и разпределените средства и по-цялостна 
картина на резултатите, постигани със средствата на бюджета на ЕС. 
 
Тази година одиторите за пръв път докладват обобщено относно хоризонталните 
приоритети на политиката на ЕС. Те провериха извадка от 11 програми, които обхващат 
90 % от плащанията, извършени до края на 2021 г. по четири функции от многогодишния 
бюджет. Петте приоритета имат отношение към текущата многогодишна разходна рамка 
на ЕС до 2027 г.  
 
Пълният текст на годишния „Доклад на ЕСП относно резултатите, постигнати с бюджета на 
ЕС — състояние в края на 2021 година“, е публикуван на уебсайта на ЕСП. Вж. също 
предишни доклади на ЕСП относно разходите в областта на климата, интегрирането на 
принципа на равенство между половете и практиката на докладване за устойчиво 
развитие. 
 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61103
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58678#:%7E:text=26%2F05%2F2021,the%20basis%20for%20gender%20mainstreaming.
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58678#:%7E:text=26%2F05%2F2021,the%20basis%20for%20gender%20mainstreaming.
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7b33690625-87C7-47C5-8BC5-9AC5E6BBB562%7d
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=%7b33690625-87C7-47C5-8BC5-9AC5E6BBB562%7d
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За контакт с Пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu 
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547  
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