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Съобщение за пресата 
Люксембург, 28 май 2020 г. 

Действията на ЕС в областта на общественото здраве 
и икономиката в отговор на кризата, свързана с COVID-19, 
ще бъдат проверени от Европейската сметна палата 
 
Европейската сметна палата (ЕСП) днес преразгледа работната си програма за 2020 г., за 
да се съсредоточи в по-голяма степен върху въпросите, свързани с COVID-19. Тя измени 
обхвата, подхода и графика на много текущи задачи, като освен това взе решение да 
прекрати някои задачи, първоначално планирани да започнат през 2020 г. Нашата 
институция, която е външният одитор на ЕС, добави в програмата си два нови прегледа — 
един относно приноса на ЕС за опазване на общественото здраве и втори относно неговата 
икономическа политика в отговор на пандемията от коронавирус. Целта и на двата 
прегледа е да допринесат за обществената дискусия за това как ЕС и неговите държави 
членки се справят с ефектите от пандемията. Освен това прегледите ще бъдат част от 
процеса на разглеждане на поуките и дебатa относно ролята на ЕС и неговите органи по 
време на настоящата криза и в кризисни ситуации в бъдеще.  

 
Пандемията от COVID-19 постави безпрецедентни предизвикателства пред ЕС и неговите 
държави членки в широк диапазон от области на политика. ЕСП преразгледа своята 
програма, за да гарантира, че дейността ѝ през 2020 г. ще отговори във възможно най-
голяма степен и гъвкаво на тези предизвикателства. Когато беше възможно, одиторите 
измениха обхвата на текущите си задачи и адаптираха подхода и графика, за да вземат 
предвид новите и продължаващи да се променят обстоятелства. ЕСП взе решение да 
прекрати четири задачи и да прибави към програмата си два прегледа със специален фокус 
върху кризата, свързана с COVID-19. 
 
„Европейската комисия и другите органи на европейско и национално ниво, които 
отговарят за изпълнението на политиките и програмите на ЕС, все още работят 
в кризисен режим. ЕСП разбира техните настоящи затруднения да участват в одити 
и нашите одитори ще направят всичко възможно да не ги натоварват допълнително 
и да не пречат на належащите им задачи в отговор на кризата“, заяви председателят на 
ЕСП Клаус-Хайнер Лене. „С тези промени в работната ни програма, свързани с COVID-19, 
искаме да направим така, че одитите и прегледите на ЕСП да допринесат за 
обществените дискусии относно това доколко ЕС и държавите членки са се справили 
добре с ефектите на пандемията.“  
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Двата нови прегледа ще представят независим, обективен и безпристрастен анализ на 
действията на ЕС и неговата роля за справяне с кризата в две ключови области: 
 

- Действията в областта на общественото здраве в отговор на COVID-19, с тежките им 
икономически и социални последици, са обявени за приоритетни за създателите на 
политики на ЕС и публичните администрации в цяла Европа. Реакцията на ЕС вече е 
в центъра на вниманието предвид разминаването между правните отговорности на 
ЕС и обществените очаквания, както и провежданите интензивни политически 
дискусии на най-високо ниво. Основната цел на този преглед ще бъде да разгледа 
предприетите действия и използваните ресурси от Комисията и агенциите на ЕС 
в защита на общественото здраве при реакцията срещу пандемията.  

 
- Прегледът на икономическия отговор ще се съсредоточи върху мерките 

и предизвикателствата в контекста на икономическата координация в ЕС и ще 
предостави изчерпателен анализ на действията на икономическата политика на ЕС 
и държавите членки, насочени към борба с пандемията. Ще бъдат разгледани 
техните разходи и управленски механизми и ще бъдат очертани рисковете 
и възможностите за данъчна и икономическа координация в ЕС въз основа на 
решенията, които държавите членки и ЕС са взели и ще трябва да вземат в близко 
бъдеще.  

 
Всеки преглед ще представи обща картина на фактите в съответната област и информативна 
оценка на значимите въпроси, свързани с финансовото и общото управление, прозрачността 
и отговорността за отчитане. Прегледите ще се опрат основно на публично достъпни 
документи и ще помогнат за идентифицирането на конкретни проблеми, които изискват 
допълнителна, по-задълбочена одитна дейност, като подготовка за такива одити. 
 
 
Преразгледаната работна програма на ЕСП за 2020 г. е публикувана на уебсайта на 
институцията eca.europa.eu. 
 
 
Лице за контакт в пресслужбата: Damijan Fišer  
Eл. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu Tел.: (+352) 4398 45410 Mоб.: (+352) 621 55 22 24 
 

Предприети от ЕСП мерки в отговор на пандемията от COVID-19 

Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи 
да работи ефективно в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя одитни доклади, 
становища и прегледи в срок по време на пандемията от COVID-19, доколкото това е 
възможно в сегашните трудни времена. Същевременно ЕСП изразява своята благодарност 
към всички, които работят за спасяването на животи и се борят с пандемията 
в Люксембург, Европейския съюз и по целия свят. Продължаваме ангажимента си да следваме 
политиката на правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве. 
Стремим се да ограничим негативното въздействие на кризата върху нашите служители 
и предприехме предпазни мерки, за да сведем до минимум риска за тях и техните семейства. 
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