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Уважаеми г-н председател, уважаеми членове на Комисията, 

Уважаеми дами и господа, 

Бих искал да благодаря на г-н Theurer и на членовете на Комисията за оказаната ми 
възможност да говоря пред вас. 

Днес имам честта да ви представя Годишната работна програма на Сметната палата за 2014 г. 
При изготвянето на този план, който определя нашите приоритети и дейности за годината, 
членовете на Сметната палата са използвали в голяма степен диалога с членовете на 
Европейския парламент, и по-специално с тази Комисия. 

Нашите две институции имат важни и допълващи се функции за осигуряване на ефективна 
отговорност пред гражданите на ЕС относно публичните средства, използвани за постигане на 
целите на ЕС. 

Стратегическата цел на Сметната палата за периода 2013—2017 г. за максимално увеличаване 
на нейния принос за подобряване на управленската отговорност на ЕС е основен катализатор 
за избора на задачи в работната програма за тази година. 

Във връзка с тази цел се опитахме да отразим в нашата програма резултатите от диалога с 
Европейския парламент и Съвета. 

Основен приоритет за Сметната палата е да се фокусира повече върху въпроси, свързани с 
одита на изпълнението. Това включва също така да се вземат мерки за подобряване на нашия 
капацитет за извършване на одити на изпълнението. 

Освен общото представяне на докладите, които възнамеряваме да изготвим тази година, бих 
искал да представя по-специално някои специфични инициативи на Сметната палата, които са 
свързани с развиване на нейната практика за одит на изпълнението. По-специално бих искал 
да ви представя резултатите от международната партньорска проверка от 2013 г., които се 
публикуват днес. 

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове, 

През 2014 г. Сметната палата възнамерява да публикува: 

- годишни доклади относно изпълнението на бюджета на ЕС и Европейските фондове за 

развитие, 

- 51 специфични годишни доклади относно агенциите и другите органи 

- 24 специални доклади, предимно свързани с въпроси на изпълнението, и 
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- специален доклад за проследяване на предприетите действията във връзка с 

предишни специални доклади. 

Освен това, съгласно нашата стратегия Сметната палата възнамерява да публикува резултатите 
от два обзорни прегледа: един, който разглежда областите, в които финансовото управление 
на ЕС е изложено най-много на риск, и друг, който разглежда недостатъците при отчетността и 
одита на ЕС. 

Във връзка с годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на ЕС за 
2013 г., Палатата възнамерява да осигури приемственост и съпоставимост с последния 
годишен доклад на Сметната палата и да предостави повече информация относно целия 
многогодишен програмен период за 2007—2013 г. Не съществуват методологични промени, 
които Сметната палата следва да обяви на настоящия етап. 

Бих искал обаче да информирам Комисията, че Сметната палата понастоящем е в процес на 
разглеждане на потенциалното отражение на финансовата рамка за периода 2014—2020 г. и 
на съпътстващите я промени във финансовото управление на ЕС върху нашите одити за целите 
на декларацията за достоверност и годишни доклади от 2014 г. нататък. 

По отношение на специалните доклади, през 2014 г. Сметната палата възнамерява да 
извърши одити на изпълнението на теми от всички функции на финансовата рамка. Позволете 
ми да спомена един пример от всяка разходна област, за да илюстрирам разнообразието на 
темите. 

В областта на интелигентния и приобщаващ растеж ще публикуваме специален доклад за 
оценка на резултатите от съфинансираните от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд инвестиционни проекти за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници. 

Ще има и специален доклад относно интегрирането на политиката в областта на водите в 
Общата селскостопанска политика по функция Устойчив растеж: природни ресурси. 

По функция Глобална Европа Сметната палата ще публикува специален доклад относно 
ефикасното управление на Европейска служба за външна дейност (ЕСВД). 

По специално искане на Парламента, по функция Администрация, Сетната палата ще 
анализира възможните икономии, ако се приеме да има само едно седалище на Европейския 
парламент. 

На последно място, в областта Сигурност и гражданство Сметната палата ще одитира 
ефективността на изпълнението на Фонда за външните граници. 

Пълен списък със специалните доклади – включително с подробности за одитните цели – се 
намира в приложението към документа за работната програма. 

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове, 
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Гарантирането на ефективна управленска отговорност и одита в променящите се рамки на ЕС 
за финансово и икономическо управление е въпрос от специално значение за нашите 
институции. 

В отговор на извършващите се промени на ниво ЕС Сметната палата извършва одит на 
Европейския банков орган и за тази цел е сформирала специален проектен екип, който да 
подобри цялостния ѝ капацитет за одит в тази област. 

Събрахме от цялата Сметна палата служители с подходящ профил и опит за целите на 
извършването на одити, осигурихме им специализирано обучение и наехме главен експерт в 
тази област извън рамките на Сметната палата, който да ги подпомага. 

Първата задача на проектния екип ще се фокусира върху: 

- ролята на Комисията в програми за макрофинансова помощ в Унгария, Ирландия, 

Латвия, Португалия и Румъния в рамките на механизма за подкрепа на платежния 

баланс и Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС); 

- макрофинансова помощ за Гърция; както и 

- процедурата при прекомерен дефицит (EDP). 

Чрез тази комбинация от задачи в нови области, специални доклади на теми от всички 
функции от финансовата рамка, и своите годишни доклади, Сметната палата цели да осигури 
стабилна основа на Европейския парламент, и по-специално на тази комисия, за да могат те да 
изпълнят и тази година своята ключова роля за упражняване на публичен контрол върху 
дейностите на ЕС. 

Същевременно сме наясно, че Европейският парламент и другите заинтересовани страни 
очакват ролята на Сметната палата да продължи да се развива в бъдеще. 

Сметната палата приветства ангажираността на Парламента с нашата дейност и изразеното 
становище в неговия доклад относно бъдещата роля на Сметната палата, че всяка една 
реформа на Сметната палата следва да бъде разглеждана в по-широкия контекст на 
предизвикателството за подобряване на управленската отговорност в ЕС. 

Сметната палата с нетърпение очаква тези въпроси да бъдат разгледани в доклада на 
Европейския парламент, в който той е оправомощен да действа. Тези въпроси са свързани 
главно с дейността на Сметната палата, с нейните връзки със заинтересованите страни и 
начина, по който тя използва ресурсите. В много случаи Сметната палата развива подходящи 
инициативи като част от процеса за изпълнение на нейната стратегия за периода 2013—2017 г. 

Сметната палата ще използва възможността, при продължаване с тези инициативи, да вземе 
предвид предложенията и предупрежденията, включени в доклада на Европейския 
парламент. При тази възможност миналата година представих някои от тези инициативи. Днес 
бих искал да споделя с вас някои от резултатите от четири от тези инициативи. 
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На първо място, Сметната палата разработи нова програмна процедура. Тя въвежда годишен 
преглед на политиките и рисковете с цел да се вземат по-задълбочено предвид политическите 
приоритети на заинтересованите страни, в това число ключови междусекторни въпроси за 
финансовото управление. 

На второ място, Сметната палата прие стратегия за комуникацията и връзката със 
заинтересованите страни от 2013 г. нататък. Основният приоритет е да се засилят 
допълнително връзките с ключови заинтересовани институции, а именно, Европейския 
парламент и Съвета, с цел по-добре да бъдат отразени в работната програма на Сметната 
палата законодателните и бюджетните приоритети. 

От пряк интерес за тази комисия е фактът, че член на Сметната палата специално ще бъде 
назначен за укрепване и улесняване на връзките между институциите. Освен това имаме за 
цел да представим по-ефективно нашите резултати, като развиваме публикациите си и 
модернизираме нашите механизми за връзки с медиите. 

На трето място, Сметната палата се стреми да подобри своя начин на действие. Тя приключи 
две важни вътрешни проверки — една за рационализиране на процесите на одит и 
докладване; и друга за определяне на начини за подобряване на ефикасността и 
ефективността на управлението на Палатата на дейностите ѝ, свързани с одита. Тези проверки 
са довели до широк набор от предложения с цел подобряване на способността на Палатата да 
отговоря на нуждите, както и навременността на нейните доклади. 

На четвърто място, заедно с тези два вътрешни прегледа, Сметната палата беше подложена на 
втора външна международна партньорска проверка. Това стана през 2013 г., а докладът се 
публикува днес. Партньорската проверка се фокусира върху процедурите в областта на одита 
на изпълнението на Сметната палата и проследи изпълнението на препоръките от предишната 
партньорска проверка. 

С удоволствие отбелязваме, че отличен екип от колеги от Bundesrechnungshof на Германия, 
Court des comptes на Франция и Riksrevisionen на Швеция бяха на специално разположение за 
проверката. Бих искал да благодаря на тези върховни одитни институции за това, както и на 
отделните членове на екипа за партньорската проверка, за техния ценен принос и прецизна 
работа. 

Сметната палата със задоволство отбелязва заключението на партньорите, че тя систематично 
е изпълнявала препоръките от предишната партньорска проверка от 2008 г., и че вече е 
предприела редица стъпки за подобряване на ефикасността и ефективността на нейните 
процедури в областта на одита на изпълнението. 

Сметната палата също така е насърчена от факта, че партньорите установиха, че ние 
непрекъснато развиваме своите стандарти, наръчници и указания за одит на изпълнението, 
при стриктно спазване на международните професионални стандарти. Освен това ние 
подкрепяме констатацията, че нашият стратегически ангажимент за подобряване на 
управленската отговорност в ЕС е ключово условие, за да получим признание като важен 
участник в сложната структура на европейските институции и за да „добавим стойност“ чрез 
нашата одитна дейност. 
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Сметната палата оценява високо конструктивните коментари и препоръки на партньорите, 
които също така ни предоставят възможности и предизвикателства за допълнително 
укрепване на нашите процедури в областта на одита на изпълнението. Препоръките до голяма 
степен потвърждават и допълват резултатите от собствените вътрешни инициативи на 
Сметната палата. 

Освен че потвърждават обхвата за рационализиране на одитния процес и за вземане предвид 
при избора на задачи на гледните точки на заинтересованите страни, партньорите също така 
насърчават Сметната палата да формулира по-практични препоръки, насочени специално към 
органите на нивото на ЕС или на държавите членки, както и да преразгледа естеството и 
съдържанието на диалога с Европейската комисия, като неин главен одитиран обект. 

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове, 

Понастоящем Сметната палата разполага с много ценни препоръки от трите най-важни 
източника: основната заинтересована страна – Европейския парламент, нейните партньори – 
другите върховни одитни институции, и нейното собствено ръководство и служители. 

Палатата вярва, че прилагането на тези препоръки по последователен начин през периода на 
нейната стратегия ще осигури стабилна основа за бъдещото развитие на нашата институция, а 
поради това и за максимализиране на нейния принос редом с други институции, като 
Парламента, към общата цел за подобряване на управленската отговорност на ЕС пред 
гражданите. 

Благодаря ви за вниманието. 
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