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Съобщение за пресата

Люксембург, 28 януари 2021 г.

През 2021 г. одиторите на ЕС ще се фокусират върху
действията, свързани с COVID-19
Един от четири нови одита на Европейската сметна палата (ЕСП) през тази година ще
разглежда действията на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 и Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване (Next Generation EU). Това се посочва
в публикувания днес одитен план на ЕСП за 2021 г. Наред с това през следващите пет
години одитната институция на ЕС ще се стреми да допринася за един по-силен
и устойчив Европейски съюз, защитаващ ценностите, върху които е изграден. Съгласно
новата стратегия на ЕСП за периода 2021—2025 г., която също беше публикувана днес,
институцията ще се стреми да продължи да предоставя на гражданите категорична
одитна увереност, да подобрява отчетността и прозрачността на действията на ЕС и да
одитира неговите резултати в най-важните области.
В работната програма на ЕСП за 2021 г., която обхваща и част от следващата година, се
предвиждат 73 специални доклада и прегледа, които следва да бъдат публикувани през
2021 и 2022 г. в четири стратегически области:
•
•
•
•

конкурентоспособност и сближаване на икономиката на ЕС
предизвикателства в областта на климата и ресурсите
сигурност и европейски ценности
фискална политика и публични финанси.

Тези публикации ще се съсредоточат основно върху оценката на изпълнението на
действията на ЕС в области като снабдяването с ваксини, продоволствената сигурност
и свободното движение по време на пандемията, националните планове за
възстановяване, цифровизацията в училищата, електронното управление, кръговата
икономика, интегрирането на въпросите, свързани с климата, устойчивия риболов, борбата
с измамите в контекста на Общата селскостопанска политика, Европейската агенция за
гранична и брегова охрана (Фронтекс), банковия надзор в ЕС и лобирането на
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законодателите. Одиторите са избрали тези области въз основа на оценка на основните
рискове за разходите на ЕС и осъществяването на неговите политики.
„Работната програма за 2021 г. бележи началото на нова стратегия, която ще
ръководи дейността на ЕСП до 2025 г. в ролята ѝ на независим външен одитор на ЕС,“
заяви председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене. „Гражданите на ЕС могат да продължат
да разчитат на нас по отношение на ключовите въпроси за бъдещето на ЕС — ЕСП ще
насочи одитите си в областите, където те могат да донесат най-големи
допълнителни ползи, да откроят добре функциониращите механизми и да привлекат
вниманието към онези, които не работят задоволително. Това се отнася и до новите
мерки на ЕС, предприети за защита на гражданите от неблагоприятните последици от
пандемията.“
През следващите пет години ЕСП също така ще доразвие одитния си подход за заверяване
на отчетите на ЕС и проверка дали разходите се извършват в съответствие с правилата.
Институцията ще вземе предвид дълбоките промени, предизвикани от многогодишната
финансова рамка за периода 2021—2027 г. и инициативата Next Generation EU (NGEU),
които ще се отразят на финансирането и разходването на бюджета на ЕС с включването на
нови видове собствени ресурси и потенциален преход от правила за допустимост към
аспекти, свързани с изпълнението. Друга фокусна област ще бъде по-близкото
сътрудничество с органите, натоварени с разкриването на измами в ЕС, и по-активният
принос за борбата с измамите при разходването на средства и събирането на приходи в ЕС.
Стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г. разглежда и възможните промени в одитните
правомощия на институцията. Основната задача на ЕСП е да търси отговорност от
различните органи, които управляват средствата на ЕС и изпълняват неговите политики, но
в отчетността и одита все още съществуват някои пропуски. Ето защо в предстоящите
години ЕСП ще търси ясни и разширени одитни правомощия не само по отношение на
органите на ЕС, както е понастоящем, но и на ключови междуправителствени структури,
важни за функционирането на ЕС.
Обща информация
Ролята на ЕСП е да проверява дали средствата на ЕС са събрани и разходвани
в съответствие с приложимите правила и разпоредби, както и дали са надлежно отчетени
и използвани ефективно и ефикасно в полза на гражданите на ЕС. Одитните доклади
и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на отчетност на ЕС и чрез тях се търси
отговорност от лицата, натоварени с изпълнението на политиките и програмите на ЕС —
Комисията, другите органи на ЕС и администрациите на държавите членки. С тяхна помощ
гражданите в ЕС могат по-ясно да разберат как ЕС и държавите членки отговарят на
проблемите на настоящето и бъдещето.
Стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г. и работната програма за 2021 г. и нататък са
публикувани на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на английски език; скоро ще бъдат
добавени преводи на други езици на ЕС.
Лице за контакт в пресслужбата
Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu Тел: (+352) 4398 45510 / Mоб. тел.:
(+352) 621 552 224

2

BG

3

