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Одиторите на ЕС публикуват своята работна програма за 2018 г.
Днес Европейската сметна палата публикува своята работна програма за 2018 г. Освен че посочва
подробности за специалните доклади, които одиторите на ЕС планират да публикуват през 2018 г.,
програмата съдържа също така информация за годишните доклади на институцията и процеса на
програмиране на работата. Одиторите планират да изготвят общо 90 публикации през 2018 г., в т.ч.
годишни доклади, специални доклади и становища.
„В работната програма са определени приоритетните области, към които ще насочим вниманието си през
2018 г.“, каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене. Ще включим широк кръг
от въпроси, отразяващи предизвикателствата, пред които понастоящем е изправен ЕС, като например
устойчивото използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията
и предизвикателствата на глобалното развитие, единния пазар и отговорното и ефективно управление на
ЕС“.
Работната програма ще включва информационен документ относно бъдещето на бюджета на ЕС, с който
ще допринесем за обсъждането на Средносрочната финансова рамка на Съюза, както и информационни
документи относно опростяването на правилата в областта на политиката на сближаване и програма
„Хоризонт 2020“ и бъдещето на ОСП.
Планирани са и одити на мерки на ЕС във връзка с безопасността на храните, опустиняването в ЕС,
механизма за бежанците в Турция, Доверителния фонд на ЕС за Африка, прозрачността на финансирането
за НПО, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
и предотвратяването на конфликти на интереси/етични конфликти в институциите на ЕС. Друга
приоритетна задача е обзорният доклад относно транспорта и мобилността. Очаква се тези доклади да
бъдат публикувани през 2018 г.
Задачите в работната програма са избрани чрез един цялостен процес на планиране, основаващ се на
преглед на последните събития и промени в ЕС и на консултации със заинтересованите страни, поконкретно с Европейския парламент.
Председателят Лене ще представи работната програма за 2018 г. пред Комисията по бюджетен контрол
на Европейския парламент на 20 ноември 2017 г. Събитието ще се предава на живо.
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на работната програма на Европейската
сметна палата за 2018 г.
Пълният вариант на работната програма (на английски език, а скоро и на френски и немски език) може да се намери на
www.eca.europa.eu.
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