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ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

Европейската сметна палата (ЕСП) отговаря за одита на финансите на ЕС.
Като външен одитор на ЕС тя спомага за подобряване на финансовото
управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси
на гражданите на Съюза.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Членове 285 – 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).

— Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета
от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (вж. по-специално дял XIV относно външния одит и освобождаването
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета).

СТРУКТУРА

А. Членове
1. Брой
Тя включва по един член от всяка държава членка (Договорът от Ница придава
официален характер на признатата дотогава процедура), т.е. принципно 27
членове[1].
2. Изисквания
Членовете на Сметната палата трябва:
— да участват или да са участвали във външни одиторски органи на съответните

държави или да притежават специална квалификация за тази дейност;

— да докажат безспорна независимост.

3. Процедура на назначаване
Членовете се назначават:
— от Съвета с квалифицирано мнозинство;

— по препоръка на всяка държава членка по отношение на полагащото ѝ се
място;

[1]Понастоящем има само 26 действащи членове на ЕП, тъй като португалското място е свободно от повече от една
година (към момента на изготвяне на настоящия документ – декември 2022 г.).
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— след консултации с Европейския парламент.

Б. Вид мандат
1. Срок
Шест години, с възможност за подновяване.
2. Статут
Членовете на Сметната палата имат същите привилегии и имунитети като
съдиите в Съда на ЕС.
3. Задължения
Членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими при
изпълнението на своите задължения“. Това означава, че:
— те не трябва да търсят, нито да приемат инструкции от който и да е външен

източник;

— те трябва да се въздържат от всякаква дейност, несъвместима с естеството
на техните функции;

— те не могат да упражняват никаква друга платена или неплатена
професионална дейност по време на своя мандат;

— ако нарушат тези условия, Съдът на ЕС може да ги освободи от длъжност.

В. Организация
Членовете избират помежду си председател на Сметната палата за срок от три
години, с възможност за подновяване.
Сметната палата е организирана в пет одитни състава, които отговарят за
определени приходни и разходни области.
— Състав I: Устойчиво използване на природните ресурси;

— Състав II: Инвестиции в областта на сближаването, растежа и
приобщаването;

— Състав III: Външна дейност, сигурност и правосъдие;

— Състав IV: Регулиране на пазарите и конкурентоспособна икономика;

— Състав V: Финансиране и администриране на Европейския съюз;

Всеки състав има две сфери на отговорност: първата се изразява в приемането
на специални доклади, специфични годишни доклади и становища; втората е
свързана с изготвянето на предварителни констатации във връзка с годишните
доклади за общия бюджет на ЕС и Европейския фонд за развитие, както и проекти
на становища, които се приемат от пълния състав на Сметната палата.
Сметната палата има около 950 служители и се намира в Люксембург.
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ПРАВОМОЩИЯ

А. Одити на Сметната палата
1. Обхват
Правомощията на Сметната палата включват всички приходни и разходни
операции на Европейския съюз и на всеки орган, създаден от ЕС. Сметната
палата извършва своите одити с цел да добие разумна увереност по отношение
на:
— надеждността и точността на годишните отчети на Европейския съюз

(финансов одит);

— законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (одит на
съответствието); както и

— доброто управление на финансовите средства (одит на изпълнението).

2. Методи за одит
Одитът на Сметната палата е непрекъснат; той може да се извършва преди
приключването на отчетите за съответната финансова година. Одитът се
основава на документи и може да се извършва в помещенията на:
— институции и агенции на ЕС;

— всеки орган, който управлява приходи или разходи от името на Съюза;

— всяко физическо или юридическо лице, което получава средства от бюджета
на ЕС.

Одитът в държавите членки се извършва съвместно с националните върховни
одитни институции. От одитираните институции се изисква да изпращат на
Сметната палата всички документи или информация, които тя счита за
необходими за постигането на нейните цели.
Сметната палата не разполага с правомощия за провеждане на разследвания.
Поради това тя докладва за случаи на възможна измама и корупция на
Европейската служба за борба с измамите и/или на Европейската прокуратура,
които след това разглеждат случаите съгласно съответните си правомощия.
3. Доклади от одита
След извършването на своите одити Сметната палата публикува:
— годишни доклади относно изпълнението на бюджета на ЕС и на Европейския

фонд за развитие, включително и декларацията за достоверност, като
насочва вниманието си към постигането на съответствие и редовността (до
15 ноември или по-рано);

— годишни доклади за изпълнението на бюджета на ЕС за периода 2019 –
2021 г. (от 2022 г. нататък аспектът на изпълнението ще бъде включен отново
в обикновения годишен доклад);
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— специфични годишни доклади относно агенциите, децентрализираните
органи и съвместните предприятия на ЕС;

— специални доклади по въпроси от особен интерес, и по-конкретно по въпроси,
свързани с доброто финансово управление и конкретни разходи или области
на политиката;

— прегледите, които обхващат от широк ъгъл политики и въпроси, свързани
с управлението, представят анализ на все още неодитирани области или
въпроси, или осигуряват фактологична основа по определени теми.

Б. Консултативни правомощия
В съответствие с член 287, параграф 4 от ДФЕС другите институции могат да се
обръщат към Сметната палата за становище във всички случаи, когато те сметнат
това за необходимо. Становището на Сметната палата е задължително, когато
Съветът:
— приема финансови регламенти, които уточняват процедурата за изготвяне и

изпълнение на бюджета и за представяне и проверка на счетоводните отчети;

— определя методите и процедурите за предоставяне на собствените ресурси
на ЕС на Комисията;

— определя правилата относно отговорността на финансовите контрольори,
разпоредителите със средства и счетоводителите; или

— приема мерки за борба с измамите.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.

А. Годишен доклад на ЕСП за 2021 г.
Общият процент на грешки при разходите бележи ръст – от 2,7% през 2020 г.
до 3,0% през 2021 г. От одитираните разходи 63% са високорискови разходи,
което означава предимно плащания, подлежащи на възстановяване, за които
се прилагат сложни правила и критерии за допустимост. Този вид плащания
често се извършват по линия на политиката на сближаване и програмите за
развитие на селските райони, които се управляват при споделено управление
между Комисията и държавите членки.
Процентът на грешки за този вид плащания се оценява на 4,7% (в сравнение с
4,0% през 2020 г. и 4,9% през 2019 г.), което е над прага на същественост и е
класифициран като „широко разпространен“. Поради това трета последователна
година Сметната палата изрази отрицателно становище относно редовността на
свързаните с отчетите операции (вместо становище с резерви, какъвто беше
случаят за периода 2016 – 2018 г.), като подчерта продължаващите проблеми,
които трябва да бъдат преодолени.
В допълнение към своя одит на разходите в рамките на редовния бюджет на ЕС
Сметната палата представи отделно становище относно разходите по линия на
Фонда за възстановяване и устойчивост (ФВУ). Тя ще продължи да предоставя
такива становища, докато този фонд съществува. Финансирането от ФВУ се
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изплаща, след като бъдат постигнати определени етапни цели и задачи. Одитът
на Сметната палата се съсредоточи върху това дали Комисията е събрала
достатъчно и подходящи доказателства в подкрепа на своята оценка относно
равнището на постигане на етапните цели. През 2021 г. на Испания получи
еднократно плащане в размер на 11,5 млрд. евро, след като постигна 52 етапни
цели, свързани с реформите. Сметната палата установи, че една от етапните цели
не е изпълнена задоволително, но счете въздействието от това за несъществено.
Тя обаче стигна до заключението, че Комисията все още не разполага с метод за
количествено определяне на въздействието от непостигането на дадена етапна
цел или задача и за определяне на сумата, която следва да бъде спряна в
резултат на това.
Б. Доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета
на ЕС – състояние в края на 2021 година
За 2019, 2020 и 2021 г. Сметната палата раздели годишния си доклад на две
части като част от пилотен проект – първо, годишен доклад, съсредоточен
върху надеждността на отчетите на ЕС и законосъобразността и редовността на
свързаните с тях операции, и второ – доклад относно изпълнението на разходните
програми на бюджета на ЕС. По този начин тя последва призивите на Съвета
и на Парламента, и по-специално на неговата комисия по бюджетен контрол
(CONT), за по-задълбочен анализ при изпълнението на разходните програми
на ЕС – задача, която Палатата изпълнява и в своите специални доклади
за изпълнението. Разделянето постави по-силен акцент върху резултатите,
постигнати с бюджета на ЕС, и даде възможност да се вземе предвид годишният
доклад на Комисията за управлението и изпълнението. Този доклад се публикува
едва в края на юни на годината, следваща въпросната финансова година, и
следователно не може да бъде обхванат от годишния доклад на Сметната палата.
Въпреки това Сметната палата ще прекрати годишния доклад за изпълнението,
считано от докладването си за финансовата 2022 година, и ще включи отново
аспектите на изпълнението в глава 3 от годишния доклад.
В доклада за изпълнението за 2021 г. се анализира изпълнението на бюджета
на ЕС по отношение на интегрирането на пет хоризонтални приоритета на
политиката в програмите от многогодишната финансова рамка за периода 2021
– 2027 г., а именно i) борбата с изменението на климата, ii) опазването на
биологичното разнообразие, iii) равенството между половете, iv) целите на ООН
за устойчиво развитие и v) цифровия преход.
В доклада също така се разглежда дали рамката за изпълнение на
Комисията измерва по подходящ начин приноса на бюджета на ЕС към
хоризонталните приоритети. Комисията проследява разходите в областта
на климата, биологичното разнообразие и равенството между половете
(методологията ѝ за последните е по-слабо развита в сравнение с другите две
области).
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Сметната палата е създадена през 1977 г. по инициатива на Парламента. Тя стана
институция на ЕС през 1993 г. Оттогава тя подпомага Парламента и Съвета при
изпълнението на тяхната задача за упражняване на контрол по отношение на
изпълнението на бюджета. Годишните доклади и специалните доклади служат
като основа за провеждане на ежегодната процедура по освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от Парламента.
Членовете на Сметната палата се приканват да представят своите доклади на
заседанията на комисиите и да отговарят на въпроси, повдигнати от членовете
на ЕП – най-вече в комисията по бюджетен контрол на Парламента, но също
така и на съвместни заседания на комисията по бюджетен контрол с една или
повече специализирани комисии, или, понякога, в случаи от ограничен интерес за
комисията по бюджетен контрол – само в специализирана комисия. Всяка година
Сметната палата и комисията по бюджетен контрол провеждат заседания, на
които членовете на комисията по бюджетен контрол обсъждат с членовете на
Сметната палата своите политически приоритети, годишната работна програма
на Палатата, подробностите във връзка със сътрудничеството и др. Веднъж
годишно председателят на Палатата присъства на заседание на Съвета на
председателите на комисии на Европейския парламент, за да представи
годишната работна програма на Палатата и приканва всички комисии да
представят своите предложения за следващия програмен период. Парламентът
представя предложения по тези въпроси в своите годишни резолюции относно
освобождаването от отговорност на Сметната палата.
Също така следва да се отбележи, че комисията по бюджетен контрол изслушва
лицата, номинирани за членове на Сметната палата. Освен това Сметната
палата подпомага членовете на Европейския парламент при изготвянето на
законодателство по финансови въпроси, като дава експертно становище. За
повече информация по тази тема посетете уебсайта на комисията по бюджетен
контрол.

Michaela FRANKE
12/2022
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