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Въведение
Действащото правно основание за съфинансирани действия за насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, е Регламент (ЕО) № 3/20081, който обхваща всички 
политики за насърчаване на селскостопанските продукти. Този регламент не изменя 
значително двата предишни регламента (Регламент (ЕО) № 2702/1999 на Съвета от 14 
декември 1999 г. и Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета от 19 декември 2000 г.).
Посочените действия следва да обхващат период от една до три години и могат да 
представляват действия в областта на връзките с обществеността, насърчаването и 
рекламата, които да подчертаят предимствата на продуктите на ЕС, като могат да се 
отнасят и до участия в мероприятия и панаири, и информационни кампании.
По принцип тези програми се финансират от Европейския съюз в максимален размер 
до 50 %. През последните години годишните бюджетни кредити са нараснали от 17 
милиона евро през 2002 г. до 50 милиона евро след 2007 г.

Одитът на Сметната палата
Целта на одита беше да оцени ефективността на действията за информиране и 
насърчаване и редовността на свързаните с тях разходи.
Одитът беше съсредоточен върху действащата система за управление и мониторинг и 
имаше за цел да установи дали системата позволява да се демонстрира ефективността 
на мерките, дали позволява достигане на увереност, че програмите се подбират по 
редовен и прозрачен начин, и дали осигурява увереност относно законосъобразността и 
редовността на разходите.
Одитът беше извършен в службите на Комисията и в Испания, Франция и Италия (тези 
три страни представляват около 45 % от разходите) и засегна главно периода между 
2006 г. и края на първата половина на 2008 г.
Палатата направи оценка на процедурите, използвани от Комисията и от държавите-
членки при изпълнението на политиката, както и посещение на поне един бенефициент 
и на съответната изпълнителна организация във всяка държава-членка.

Заключения от одита на Палатата
Палатата установи, че целта на действията — насърчаване на европейските 
селскостопански продукти — е формулирана без да се установи цялостна стратегия или 
да се конкретизират цели, които да са конкретни, измерими, достижими, актуални и 
планирани със срокове („SMART“2). При липсата на подобни SMART цели,
наблюдаваните и разпространявани от Комисията показатели не измерват резултатите 
или въздействието на политиката; определянето на по-подходящи показатели обаче ще 
зависи от една по-добра дефиниция на целите.

                                               
1относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни (OВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).
2 „Specific, measurable, achievable, relevant and timed“ — както е посочено в член 27, параграф 3 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
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Палатата посочва, че бюджетът на Общността, отделен за действията за информиране и 
насърчаване, остава сравнително ограничен предвид многообразието от продукти, 
географски зони и теми, които трябва да обхване, и че предприетите действия не могат 
сами по себе си да имат значително въздействие по отношение на целите. За постигане 
на целите тези програми трябва да бъдат част от по-широка рамка на национални и 
частни действия.

За да оцени въздействието на различните програми, Палатата провери извадка от 30 
програми, приключили през периода 2006—2007 г., и установи, че в повечето случаи 
финалният отчет за осъществените дейности е достатъчно подробен и гарантира, че 
разходваните средства и изпълнените действия са съответствали на поставените цели за 
насърчаване. При все това Палатата също така установи, че Комисията не разполага с 
официална процедура за анализ на отчетите за дейността и че качеството на наличната 
информация за оценката на получените резултати е незадоволително, тъй като в 
повечето случаи качествената оценка на въздействието не е документирана, а
количествените показатели са от вида „брой установени контакти”.
Палатата посочва, че макар и повечето оценки да посочват наличието на положителни 
ефекти от действията, измерването на ефективността и ефикасността (съотношение 
между цена и въздействие) на програмите е силно затруднено.

По отношение на подбора и одобряването на предложенията за програми Палатата 
установи, че държавите-членки извършват ограничен предварителен подбор. За да 
подобри това положение, Комисията постепенно въвежда критерии, които да бъдат 
прилагани при оценката на предложенията за програми; този процес обаче все още е в 
развитие.
Палатата установи, че нивото на стандартите, употребявани от Комисията при 
одобрение на предложенията, се е подобрило чувствително: процентът на одобрение е 
намалял от 100 % през 2001—2002 г. до под 50 % през периода 2006—2008 г. След 
2006 г. процесът на подбор се извършва под формата на подходяща официална 
процедура, която е добре документирана, а Комисията е повишила значително 
изискванията относно информацията, която трябва да бъде предоставена в 
предложенията за програми.
Според Палатата все пак могат да бъдат направени някои подобрения, като например
последователно прилагане на еднороден набор от обективни критерии, формализиран 
подход към проследяване на откритите проблеми и получените отговори, както и 
изискване на по-конкретна информация за прогнозното въздействие на програмите и 
начина, по който то ще бъде измервано. По-специално, по отношение на въздействието 
Палатата установи, че липсата на предварително определени точни цели и показатели 
затруднява измерването на ефективността на програмите (както и на ефикасността на 
политиката като цяло).

По отношение на процеса на подбор на изпълнителна организация Палатата установи, 
че държавите-членки, макар и да носят отговорност за контрола върху процеса на 
подбор на изпълнителна организация от предлагащата организация, не изпълняват тази 
своя отговорност достатъчно официално и систематично. Също така бяха отбелязани 
случаи на твърде кратки срокове (което води до малко на брой оферти или дори до една 
единствена получена оферта), а един конкретен случай повдигна въпроси относно 
прозрачността на крайния избор.
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По отношение на мониторинга на разходите Палатата установи, че през последните две 
години Комисията въвежда или укрепва процедурите и инструментите за мониторинг 
на програмите и заявленията за плащане на държавите-членки. Въпреки отбелязания 
напредък, използваните инструменти все още подлежат на подобрение; ето защо по 
време на одита бяха открити някои остатъчни проблеми.

Палатата установи повтарящи се слабости в някои държави-членки. В Испания и 
Италия беше установено, че административните практики все още не са на достатъчно 
добро ниво, за да гарантират, че управлението и контролът на програмите съответстват 
на нормативните изисквания. По време на одита бяха открити недостатъци от същия 
вид като тези, установени от Комисията през 2005 г. (слабости при контрола, 
неспазване на нормативните срокове, случаи на надхвърляне на максималното участие 
на Общността от 50 %). В Испания и в Италия са били предприети действия за справяне 
с проблемите, но по времето на одита е било твърде рано за установяване на 
ефективността на тези промени.

Отговорите на Комисията
Комисията благодари на Европейската сметна палата за нейната работа и констатации и 
пояснява някои въпроси.

Комисията счита за „SMART“ четирите цели, предвидени в Регламент (ЕО) № 3/2008 
на Съвета, както и специфичните цели за вътрешния пазар за всеки от различните 
продукти, посочени в приложение 1 към Регламента.

Според Комисията бюджетът на Общността за дейностите за насърчаване и 
информиране е адекватен, тъй като неговата цел е да допълва и подсилва действията, 
провеждани от държавите-членки. Службите на Комисията съзнават посочените от 
Сметната палата пропуски по отношение на полезните взаимодействия и взаимното 
допълване на кампаниите за насърчаване и Комисията търси начини за подобряване на 
определението и прилагането на програмите.

В отговор на забелязаните трудности при оценяването на въздействието на програмите,
Комисията подчертава, че повечето от програмите, дадени за пример от Сметната 
палата, са подбрани от държавите-членки преди 2005 г. Следователно тези програми не 
са се възползвали от различните подобрения, въведени в правилата за прилагане.
От 7 ноември 2008 г .  службите на Комисията разработиха еднородна система на 
оценяване и от 15 февруари 2009 г. ефективността на програмите за информиране и 
насърчаване се оценяват въз основа на тази нова система на оценяване. Така Комисията
е в състояние да направи обективна оценка на всички програми.

По отношение на откритите нередности в организирането на търгове за избор на 
изпълнителни организации, Комисията наложи финансови корекции на държавите-
членки, в които беше констатирано неспазване на тези разпоредби.
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Що се отнася до конкретните държави-членки, през 2007 г. и 2008 г. Комисията откри 
последващи разследвания вследствие на значителните корекции, наложени на Испания 
и Италия след разследванията от 2005 г. Освен това, Комисията отправи препоръки към 
тези държави-членки за засилване на възловия контрол и за отстраняване на слабостите 
на подизпълнителите.

Коментари и препоръки на комисията по бюджетен контрол, които евентуално да 
бъдат включени в проектодоклада относно освобождаването на Комисията от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (финансова 2008 година)
[Европейският парламент:]

Приветства доклада на Палатата и приема нейните констатации и заключения;

Отбелязва, че Комисията е подобрила управлението и контрола на разходите за 
действията за насърчаване на селскостопанските продукти и признава резултатите, 
които са постигнати; при все това счита, че Комисията следва да реализира 
допълнителни подобрения във връзка с някои аспекти;

Изразява съжаление, че действащите системи не позволяват да се измери 
ефективността на мярката: въздействието на политиката, макар и да е вероятно 
положително, много трудно може да бъде измерено поради липсата на конкретни цели, 
ясна стратегия и подходящи показатели;

Настоятелно призовава Комисията да определи целите на политиката като отчита 
необходимостта от последователност между изразените амбиции и отделения бюджет, 
а също и да изрази тези цели по един конкретен, измерим, достижим, актуален и 
планиран със срокове („SMART“) начин, както и да определи и да наблюдава 
подходящи показатели за изпълнение;

Приканва Комисията да продължи подобренията в процедурата на подбор, по-
специално като поддържа изискването в предложенията за програми да се включва 
информация за очакваното въздействие на мерките и за начина, по който то ще се 
измерва;

Призовава държавите-членки да дадат своя принос към подобряването на процедурата 
на подбор посредством проверка на приложимостта на предложенията и увеличаване 
на стандартите за подбор; насърчава също така държавите-членки да предоставят 
информация на Комисията относно своите национални помощи и мерки за 
насърчаване;

Призовава държавите-членки да подобрят своите процедури за обществени поръчки, 
използвани при подбора на изпълнителните организации, и по-специално да избягват 
всякакви прекалено кратки срокове, да прилагат систематично официални процедури и 
да гарантират, че предлагащите организации изпълняват условията на подбор.


