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ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
Одит на ЕС: Приносът на Фонда за външните граници (ФВГ) към управлението 

на външните граници на ЕС 
 

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те 
представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, 
свързани с управлението. 

Настоящият специален доклад (№ 15/2014) проверява дали ФВГ е допринесъл по ефективен начин 
за управлението на външните граници на ЕС. В доклада се разглежда по-специално ефективността 
на ФВГ и добавената стойност на ниво ЕС, както и постигането на целите на проектите и 
програмите, в т.ч. финансовата солидарност. ФВГ е основният финансов инструмент на ЕС в 
подкрепа на управлението на външните граници за периода 2007—2013 г.  Дейността му се 
продължава от Фонд „Вътрешна сигурност — граници и визи“ за периода 2014—2020 г. 

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени на пресата от Louis Galea 
(Малта) — членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. 
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На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и 
съобщение за пресата. Докладът ще бъде публикуван на уебсайта на Сметната палата www.eca.europa.eu на 23-те 
официални езика на ЕС (по реда на изготвяне на различните езикови версии).  
 
Ще бъде осигурено видео излъчване на живо посредством EbS на: 
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. По време на излъчването е възможно да се задават въпроси 
чрез Twitter @EUAuditorsECA. Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.  


