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Люксембург, 5 май 2022 г.

Дейност на одиторите на ЕС през 2021 г. —
проверката на резултатите от
изразходваните европейски пари е по-важна
от всякога
Днес Европейската сметна палата (ЕСП) публикува своя годишен отчет за дейността за
2021 г. Отчетът представя общ поглед върху дейността на ЕСП през 2021 г. и дава
информация за управлението на институцията, нейните служители и финанси, както и за
това как 900-те служители на ЕСП продължават да изготвят независими, обективни
доклади по основни въпроси, засягащи бъдещето на ЕС. В момент, в който държавите
членки се сблъскват с неочаквани предизвикателства, ЕСП поема ключова роля, като
подчертава кои аспекти на действията на ЕС постигат успехи, привлича вниманието върху
областите, които могат да бъдат подобрени, и препоръчва съществени промени, които
биха позволили на ЕС да достигне пълния си потенциал. Този анализ дава възможност на
ЕС да надгради предишните си усилия за подобряване на финансовото управление и да
направи необходимото за това разходите на европейски средства да дават истински
резултати.
През 2021 г. ЕСП продължи да работи при ограничения, свързани с COVID, в областта на
общественото здраве и пътуванията. Възможностите да се извършват одити на място бяха
значително намалени. Но ЕСП се адаптира към новата ситуация, въведе бързи промени
в работните си методи и възприе нови инструменти, за да може да продължи да
предоставя ефективна одитна дейност на публичния сектор в ЕС.
В резултат на това одиторите на ЕС формулираха навременни и съдържателни заключения
и отправиха редица конкретни и актуални препоръки. През 2021 г. ЕСП публикува
55 документа, между които 32 специални доклада и прегледа, разглеждащи много от
предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в различните области на разходи
и политики. Одиторите разгледаха въпроси като общата селскостопанска политика (ОСП)
и изменението на климата, принципа „замърсителят плаща“, мобилността през призмата на
електрическите превозни средства, Фронтекс — агенцията, защитаваща границите на ЕС,
сътрудничеството на ЕС с трети държави в областта на обратното приемане на незаконни
мигранти, обмeна на данъчна информация, финансирането за устойчиво развитие, прането
на пари и дезинформацията. ЕСП изготви и два доклада, свързани с пандемията от
COVID-19 — преглед на ответните действия на ЕС в областта на общественото
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здравеопазване и одит на правата на пътниците, използващи въздушен транспорт, по
време на пандемията.
Публикациите на ЕСП — одитни доклади, прегледи и становища — са основен елемент от
веригата на управленска отговорност на ЕС. Те помагат на Европейския парламент и на
Съвета да проследяват и контролират постигането на целите на политиките на ЕС и да
търсят отговорност от тези, които са натоварени с управлението на бюджета на ЕС, най-вече
Европейската комисия.
„Пандемията от COVID-19 все още не е отминала, а ЕС вече трябва да се справя с още
една сериозна криза,“ заяви председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене. „Това са мрачни
времена за Европа. Сега повече от всякога ЕС трябва да покаже единство и да постигне
необходимите резултати. Мисията на Европейската сметна палата в момента е още
по-значима. Предвид това, ние ще продължим усилията си за оценка на допълнителните
ползи, постигнати от действията на ЕС.“
В работната програма на ЕСП за периода от 2022 година нататък, публикувана през
декември 2021 г., се очертават одитните приоритети за следващите години и се представят
79 специални доклада и прегледа, които ще бъдат публикувани. Програмата определя
четири стратегически области: икономическа конкурентоспособност на ЕС; устойчивост към
заплахи за сигурността на ЕС и зачитане на европейските ценности — свобода, демокрация
и върховенство на закона; изменение на климата, опазване на околната среда и природни
ресурси; и фискални политики и публични финанси в Съюза. Шестнадесет от планираните
доклади ще разгледат въпроси, свързани с действията на ЕС в отговор на пандемията от
COVID-19, като например обществените поръчки за ваксини, както и поредица от одити на
Механизма за възстановяване и устойчивост (инициативата „Next Generation EU“),
създадена с цел да помогне на Европа да се справи с последиците от пандемията.
Обща информация
ЕСП е независимата външна одитна институция на Европейския съюз. Нейното седалище е
в Люксембург и тя развива дейността си от 1977 г. насам. Служителите ѝ наброяват около
900 души от всички националности в ЕС. През 2021 г. ЕСП нае 80 нови служители и проведе
56 стажа, предназначени за млади висшисти, с продължителност между три и пет месеца.
Около половината служители на ЕСП са жени. Бюджетът на ЕСП за 2021 г. е около
153,7 млн. евро, което представлява по-малко от 0,1 % от общия размер на разходите на ЕС
и около 1,5 % от общия размер на административните му разходи.
ЕСП:
-

проверява дали ЕС поддържа добра отчетност, дали спазва приложимите
финансови правила, както и дали програмите и политиките на ЕС постигат
набелязаните цели и са икономически ефективни;
допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията
за повишаване на отговорността и прозрачността;
предупреждава за евентуални рискове, предоставя одитна увереност, отчита
добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата,
отговорни за изготвянето на европейските политики;
представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на
ЕС, националните правителства и парламенти и широката общественост.

Годишният отчет за дейността за 2021 г. е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на
24 официални езика на ЕС.
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Отчетът за дейността дава цялостна представа за одитите и публикациите на ЕСП, за
извършените проверки в държавите членки и в страни извън ЕС, както и за
сътрудничеството със основните заинтересовани страни през 2021 г. В него също така се
предоставя информация за нейните служители, управление и финанси.
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