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Конференция на високо ниво относно подобряването на 
публичното отчитане в ЕС — ЕСП се ангажира с диалог със 
заинтересованите страни на ниво ЕС и на национално ниво 

Днес Европейската сметна палата (ЕСП) проведе конференция на високо ниво, която събра много 
участници, загрижени за това Европейският съюз публично да се отчита за изразходваните за 
изпълнение на целите на ЕС публични средства. Ръководители, определящи политиките, 
парламентаристи, одитори от ЕС и от отделни държави, както и членове на мозъчни тръстове и 
представители на академичните среди обсъдиха съществуващите механизми на ЕС за отчитане 
пред гражданите и изразиха критични възгледи за начина, по който тези механизми могат да 
бъдат променени в идващите години. Необходимо е по-добро сътрудничество между органите, 
натоварени с управление, парламентите и одиторите на национално и европейско ниво, за да 
може обществото да има по-добра представа за това как се изпълняват политиките и програмите 
на ЕС. 

„Eфикасният демократичен контрол и ефективният публичен одит вървят ръка за ръка. Те 
допринасят за осигуряването на легитимност, като позволяват гражданите да бъдат 
информирани относно това какъв напредък се постига, например по отношение на 
подобряването на икономиката, увеличаването на възможностите за заетост, защитата на 
границите на ЕС или опазването на околната среда, както и относно цената на всички тези 
действия“, заяви председателят на ЕСП Vitor Caldeira. „Но за да се постигне това, трябва да 
съществуват необходимите механизми за публично отчитане на ниво ЕС и на национално ниво.“ 

Г-н Kevin Cardiff — членът на ЕСП, отговарящ за представянето на обзорния преглед и 
председателстващ конференцията, каза: „Много от структурите за публично отчитане в ЕС са 
определени в Договорите и в законодателството. Те не могат да бъдат променени изведнъж. 
Въпреки това целта на обзорният преглед на ЕСП и на днешната конференция е да се стартира 
дискусия относно необходимата промяна и как тя може да бъде постигната.“ 

Заместник-председателят на Европейският парламент — Olli Rehn коментира: „Приветствам 
задълбочения анализ, извършен от ЕСП в техния обзорен преглед, който правилно подчертава 
необходимостта от ясни правила и отговорности на различните нива. На ниво ЕС 
междуправителствените механизми, като например Европейският механизъм за стабилност, 
трябва да бъдат включени в структурите на Общността и в правомощията на одиторите на 
ЕС.“ 
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Ingeborg Grässle — председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, 
заключи: „Благодаря на ЕСП за това, че ни разкри колко сложна е станала системата на ЕС. 
Искам да ви уверя, че посланията от днешния ден няма да бъдат забравени, а ще бъдат 
използвани за размисъл в Комисията по бюджетен контрол на Парламента. Също така искам да 
призова всички институции на ЕС да бъдат по-активни по отношение на задължението за 
публично отчитане.“ 

 

Бележка към издателите 

Като институция на ЕС, отговаряща за защитата на финансовите интереси на гражданите на ЕС, ЕСП се 
ангажира да осигурява и подобрява публичното отчитане за разходите на ЕС. 

Неотдавна одиторите на ЕС извършиха преглед на механизмите за отчитане и публичен одит в ЕС и 
констатираха наличието на пропуски, дублиране и трудности. Конференцията предостави платформа 
за дебат между членовете на Европейския парламент, Европейската комисия, ЕСП, Европейската 
централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския механизъм за стабилност, 
националните сметни палати и академичните среди относно това как следва да се развиват тези 
механизми в отговор на извършващата се икономическа, бюджетна и парична интеграция. 
Дискусиите се съсредоточиха върху публичното отчитане в ЕС, по-конкретно по отношение на 
централните банки и надзорниците, структурите за справяне с кризи и ситуации след кризи, 
допълването на европейските средства с външно участие и отделянето на по-голямо внимание върху 
постигането на резултати в ЕС. 

По време на конференцията бяха разгледани пропуските, дублирането и трудностите, които могат да 
съществуват на ниво ЕС и на национално ниво, съгласно констатациите в неотдавна публикувания 
обзорен преглед на ЕСП относно механизмите за отчитане и публичен одит. В своя първи обзорен 
преглед ЕСП очертава модел за публично отчитане, съдържащ шест елемента:  

1) ясно определени роли и отговорности; 
2) предоставяне на увереност за обществото относно постигането на целите на политиките на ЕС; 
3) демократичен надзор от парламентите; 
4) създаване на механизми за обратна връзка за осигуряване на възможност за подобрения с 
течение на времето; 
5) предоставяне на силни правомощия на независимите органи на ЕС за външен одит по отношение 
на финансовите отчети и изпълнението; 
6) въвеждане на подходящи изисквания за изпълнение на одитни препоръки и проследяване на 
предприетите в отговор на тях действия. 

Оратори на конференцията: 
Christopher Bovis — University of Hull  
Vítor Caldeira — Председател на Европейската сметна палата 
Manfred Kraff — Европейска комисия, генерална дирекция „Бюджет“ 
Kevin Cardiff — Член на Европейската сметна палата 
Ingeborg Grässle — Председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент 
Mark Hallerberg — Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse — Европейски механизъм за стабилност 
Brigid Laffan — Европейски университетски институт 
Neven Mates — Член на Европейската сметна палата  
Gay Mitchell — бивш член на Европейския парламент 
Gilles Noblet — Европейска централна банка 
Claes Norgren — Сметна палата на Швеция 
Henrik Otbo — Член на Европейската сметна палата 
Olli Rehn — Заместник-председател на Европейския парламент 
Jacques Sciberras — одитор в Европейската сметна палата 
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Julie Smith — Cambridge University 
Igor Šoltes — Заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент 
Jonathan Taylor — Европейска инвестиционна банка 
Gijs de Vries — St Antony's College Oxford, бивш член на Европейската сметна палата 
 
През ноември 2014 г. ЕСП ще публикува своя втори обзорен преглед, в който одиторите на ЕС се 
опитват да набележат рисковете пред финансовото управление на бюджета на ЕС. Обзорните 
прегледи на ЕСП, заедно с нейните годишни доклади, специални доклади и становища, имат за цел 
да дадат принос в подкрепа на по-доброто функциониране на нашия Съюз. 

Резултатите от конференцията, както и речите и други изказвания на ораторите, са публикувани на 
уебсайта на ЕСП eca.europa.eu. Тук може да видите кратък разяснителен видеоклип: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


