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Съобщение за пресата
Люксембург, 14 декември 2017 г.

Одиторите на ЕС обявяват „различен подход“ към одитирането на 
разходите в областта на сближаването 

Европейската сметна палата въвежда пилотно различен подход при своите одити за съответствие на 
разходите за сближаване. По-специално, тя ще проверява информацията относно законосъобразността 
и редовността на разходите на ЕС, предоставена от Европейската комисия — одитирания субект, като 
използва по-ефикасно работата на одитните органи в държавите членки. Днес одиторите на ЕС 
публикуваха документ, описващ този нов подход, с цел да информират интересуващите се от 
политиката на сближаване и нейното одитиране.  

Целта на Европейската сметна палата ще бъде да определи дали предоставената информация от 
Европейската комисия относно законосъобразността и редовността на разходите в областта на 
сближаването е точна. На практика, съгласно този променен подход одиторите ще правят подробен 
преглед на проверките, които вече са били извършени от Европейската комисия и одитните органи 
в държавите членки. Това включва преглед на одитни досиета и повторно извършване на одитна работа, 
която вече е била извършена на ниво бенефициент. На тази основа ще бъде направено заключение 
относно надеждността на информацията, предоставена от Комисията за всяка от програмите, 
включително очакваното ниво на остатъчни грешки, както и общо относно областта на сближаването. 
Подобна дейност ще спомогне и за формирането на цялостно одитно становище относно 
законосъобразността и редовността на разходите на ЕС. 

„Това бележи важна промяна в начина, по който одитираме разходите в областта на 
сближаването“, посочи Клаус-Хайнер Лене, председателят на Европейската сметна палата. 
„Стратегията на Сметната палата за 2018—2020 г. предвижда да погледнем по нов начин на 
извършвания от нас одит на бюджета на ЕС и на възможностите да увеличим добавената стойност 
на Декларацията за достоверност на Сметната палата. За периода 2014—2020 г. очакваме да можем 
да разчитаме на по-развити системи за вътрешен контрол и на одитите, извършвани от одитните 
органи в държавите членки. След това ще можем да преминем към изразяването на независима 
външна оценка пред Европейския парламент и Съвета по отношение на надеждността на 
информацията, представена от Комисията във връзка със законосъобразността и редовността на 
разходите в областта на сближаването“. 

Резултатите от тези одити ще бъдат отчетени в следващия Годишен доклад като част от Декларацията за 
достоверност за 2017 г. 
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Бележки към редакторите 

Информационният документ на Европейската сметна палата, озаглавен „Променен подход на 
Европейската сметна палата към одита в областта на сближаването за целите на Декларацията за 
достоверност“, е публикуван тук: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 
 


