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Работна програма на ЕСП
за периода от 2021 година
нататък
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ПРЕДГОВОР
През 2021 г. гражданите на
Европейския съюз
и неговите държави членки
ще продължат борбата за
справяне с последиците от
пандемията от COVID-19.
В тези трудни времена
Европейският съюз
предоставя финансова
помощ в безпрецедентен
мащаб. В допълнение към
традиционните бюджетни
ресурси, договорени като част от многогодишната финансова
рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., ЕС реши да стартира
инициативата Next Generation European Union (NGEU), която
представлява пакет за възстановяване с допълнителни средства
въз основа на дългови ценни книжа.
Ролята на ЕСП като независим външен одитор на Европейския
съюз включва тя 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. Това се отнася

и до новите мерки на ЕС, предприети за защита на гражданите от
неблагоприятните последици от пандемията. През 2021 г. една от
всеки четири одитни задачи, които предстои да започнат, ще бъде
свързана с действията на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19
и с изпълнението на инициативата Next Generation EU.
Работната програма за периода от 2021 г. нататък дава старт и на
изпълнението на новата стратегия на ЕСП за периода 2021—
2025 г., с която Ви приканвам да се запознаете.
През следващите пет години ЕСП възнамерява да се съсредоточи
върху три стратегически цели:
Цел 1: Подобряване на отговорността за отчитане, прозрачността
и механизмите за одит във всички области на действие на ЕС;
Цел 2: Насочване на нашите одити към областите и темите,
в които можем да добавим най-голяма стойност, по-специално
в четири стратегически области на политиките и програмите на ЕС:
o

икономическа конкурентоспособност на ЕС,

o

устойчивост към заплахи за сигурността на ЕС и зачитане на
европейските ценности — свобода, демокрация
и върховенство на закона,
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o

изменение на климата, опазване на околната среда
и природни ресурси, и

дейности ние трябва да изпълняваме работната си програма
предпазливо и гъвкаво.

o

фискални политики и публични финанси в Съюза.

Въпреки тези предизвикателства гражданите на ЕС и нашите
институционални партньори и заинтересованите страни на ниво ЕС
и на ниво държави членки могат да продължат да разчитат, че
и през 2021 г. ние ще продължим да предоставяме независими,
обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС,
в които се отчита кое работи добре и кое не дава резултати.

Цел 3: Предоставяне на категорична одитна увереност
в контекста на трудна и бързо изменяща се среда.
По‐долу е представен списък от 73 специални доклада и прегледа,
които планираме да публикуваме през 2021 г. и 2022 г.,
структурирани в изброените по‐горе четири стратегически
области.
Приехме нашата работна програма за периода от 2021 г. нататък
във време, когато пандемията от COVID‐19 продължава да засяга
почти всички аспекти на нашия живот и работа. Бих искал да Ви
уверя, че ние сме наясно с натиска, под който работят
понастоящем институциите на ЕС, националните, регионалните
и местните администрации в държавите членки и бенефициентите
на финансова помощ от ЕС. Затова ще продължим да полагаме
всички усилия, за да ограничим административната тежест от
нашата одитна дейност върху одитираните обекти. Същевременно
поради въздействието на пандемията върху нашите собствени

Klaus‐Heiner Lehne
Председател
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
2021—2025 г. и планирана
година на публикуване

Задача

Цифрови умения за бъдещето
Действия на ЕС в областта на
общественото
здравеопазване за борба с
Covid-19
Разширяване обхвата на
програма „Хоризонт 2020“
Икономическа
конкурентоспособност на ЕС
2021 г.

Дългосрочна безработица
Европейски космически
активи
Стартиращи и разрастващи се
МСП
Интернационализация на
МСП
Равенство на половете
Права върху интелектуална
собственост

Цел на задачата

Целта на прегледа е да се оцени ефективността на действията на ЕС, по-специално на Европейския
социален фонд, за подобряване на цифровите умения на лицата в зряла възраст в Европа.
Прегледът цели да оцени първоначалните действия на ЕС в отговор на кризата, мерките, предприети за
улесняване на доставките на медицински материали и оборудване, за насърчаване на тестването,
изследванията в областта на лекарствените продукти и ваксините, и за улесняване на обмена на
информация между държавите членки.
Одитът ще оцени как управлението от Комисията на финансирането по „Хоризонт 2020“ преодолява
недостига на научни изследвания и иновации в държавите членки, като се оцени по-специално
допълняемостта на тези средства със структурните и инвестиционните (ЕСИ) фондове.
Одитът ще оцени ефективността на Европейския социален фонд по отношение на приноса му към борбата
с дългосрочната безработица през програмния период 2014—2020 г.
Одитът цели да оцени дали Комисията е създала съгласувана и стабилна регулаторна рамка за
реализиране на потенциала на европейските космически активи и за преодоляване на разпокъсаността на
европейската космическа промишленост, както е предвидено в индустриалната политика на ЕС за
космическия сектор и в документите за европейската космическа стратегия.
Одитът цели да оцени дали подкрепата по ЕФРР за периода 2014—2020 г. ефективно е подпомогнала на
МСП да стартират и да разрастват дейността си.
Одитът цели да оцени дали настоящите действия на ЕС за подкрепа на интернационализацията на МСП са
ефективни, по-специално за да се отговори на нуждите на МСП от получаване на достъп до нови пазари
и разширяване на техните дейности.
Одитът цели да оцени дали целите на Комисията по отношение на равенството между половете са добре
отразени и транспонирани в основните разходни области на бюджета на ЕС.
Одитът цели да оцени дали Комисията допринася ефективно при разработването на политиката на ЕС във
връзка с интелектуалната собственост и при опазването на правата върху интелектуална собственост
в зоната на единния пазар.
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
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Икономическа
конкурентоспособност на ЕС
2022 г.

Задача

Големи информационни
масиви, събрани от ГД
„Земеделие и развитие на
селските райони“
COVID-19 — обществени
поръчки за закупуване на
ваксини и други действия,
свързани със
здравеопазването
Цифровизиране на училищата
Инвестиционна инициатива
в отговор на коронавируса
(CRII)
Електронно управление
Енергиен съюз
Одобрени икономически
оператори (ОИО)

Цел на задачата

Този одит ще оцени използването от Комисията на ИТ решения и анализ на данни в подкрепа на
управлението и контрола на общата селскостопанска политика

Одитът цели да оцени и анализира ефективността на помощта от ЕС за разработване на ваксини срещу
COVID-19 и осигуряване на необходимите количества от тях, за да се покрият установените нужди.
Одитът цели да провери дали средствата от ЕС са подпомогнали цифровизирането на училищата
в европейските региони по ефективен начин.
Одитът цели да провери дали Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса е успяла да
мобилизира в кратък срок средства от ЕСИ фондовете за справяне с предизвикателства, свързани с COVID19.
Одитът цели да провери дали Комисията е действала ефективно и ефикасно при разработването
и подпомагането на изпълнението на Плана за действие на ЕС за електронно управление.
Целта на одита е да се оцени дали Комисията и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на
енергия (ACER) са спомогнали по ефективен начин за пълното изграждане на вътрешния пазар на
електроенергия в ЕС.
Одитът цели да провери дали Комисията и държавите членки правят необходимото, за да може
програмата за ОИО да изпълнява своите цели за укрепване на сигурността на международните вериги за
доставки и за улесняване на търговията, като същевременно се стреми към събиране на приходите
в пълен размер.
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
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Задача

Инфраструктура за
презареждане на
електрически акумулатори
Принципът „замърсителят
плаща“
Горско стопанство

Изменение на климата,
опазване на околната среда
и природни ресурси
2021 г.

Изменение на климата
и селско стопанство
Данъчно облагане и субсидии
за енергийния сектор
Енергийна ефективност
в предприятията
ОСП и проекти, свързани
с водите
Отпадъци от електрическо
и електронно оборудване
Водещи инициативи
в областта на транспорта —
международен сравнителен
анализ
Финансиране на устойчиви
инвестиции

Цел на задачата

Одитът цели да оцени ефективността на подкрепата от ЕС, по-специално на Механизма за свързване на
Европа и европейските структурни и инвестиционни фондове, за изграждане на инфраструктура за
презареждане на електрически превозни средства през периода 2014—2020 г.
Одитът цели да провери дали Комисията е интегрирала принципа „замърсителят плаща“ в секторните
политики на ЕС и да се оцени подкрепата за държавите членки за прилагането на Директивата относно
екологичната отговорност.
Одитът цели да оцени дали подкрепата на ЕС за горското стопанство е допринесла ефективно за
опазването на биологичното разнообразие и за смекчаване на последиците от изменението на климата
и адаптирането към него.
Одитът има за цел да оцени ефективността на помощта по линия на Общата селскостопанска политика за
земеделските стопани за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях.
Одитът цели да направи преглед на съгласуваността на законодателството на ЕС в областта на данъчното
облагане на енергията с целите в областта на климата.
Одитът цели да анализира разходната ефективност и устойчивостта на резултатите, постигнати от
финансираните от Европейския фонд за регионално развитие проекти за енергийна ефективност за
дружества от различни промишлени сектори.
Одитът цели да провери дали средствата от ЕС по линия на Общата селскостопанска политика,
предоставени за водни проекти (по-специално напояване), са постигнали ползи не само за земеделските
стопани, но и за подпомагане на устойчивото управление на водите.
Този преглед цели да провери дали действията на ЕС са допринесли ефективно за подобряване на
събирането, третирането и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
и батерии.
Одитът цели да оцени резултатите от работата на Комисията при управлението на финансирани от ЕС
мегапроекти в областта на транспорта, като направи съпоставка с резултатите от други инвестиции
в транспортна инфраструктура както в ЕС, така и извън него.
Одитът цели да оцени ефективността на действията на ЕС за насърчаване и регулиране на устойчивото
финансиране.
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Задача

Интегриране на въпросите,
свързани с климата
Изменение на климата,
опазване на околната среда
и природни ресурси
2022 г.

Устойчиво използване на
почвите
Въгледобивни региони
в преход
Устойчив риболов
Кръгова икономика
Изменение на климата
и помощ за развитие

Цел на задачата

Одитът цели да оцени дали докладването на Комисията относно разходите в областта на климата е
целесъобразно и надеждно и дали Комисията е изпълнила ангажимента си да отпусне най-малко 20 % от
бюджета на ЕС за действия в областта на климата в МФР за периода 2014—2020 г.
Одитът цели да оцени дали подпомагането по линия на ОСП за земеделските стопани е допринесло
ефективно за опазване на почвите и предотвратяване на замърсяването с нитрати.
Одитът има за цел да оцени ефективността на средствата от ЕС, разходвани през програмния период
2014—2020 г. в подкрепа на прехода на въгледобивните региони в края на въгледобивната дейност.
Одитът цели да провери дали системата за контрол на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на
незаконния риболов работи ефикасно и ефективно.
Одитът цели да разгледа ефективността на предоставяната от ЕФРР подкрепа за етапите проектиране
и производство от кръговата икономика — икономическа система, целяща използването на ресурсите без
прекъсване и премахване на отпадъците.
Одитът ще оцени ефективността на Световния алианс за борба с изменението на климата плюс (GCCA+)
при подпомагането на най-уязвимите държави да смекчат рисковете и да се адаптират към промените.
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Приоритетна област на
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Задача

Борба с изпирането на пари
Образование при извънредни
обстоятелства
Дезинформация
Устойчивост към заплахи за
сигурността на ЕС и зачитане на
европейските ценности —
свобода, демокрация
и върховенство на закона
2021 г.

Принципи на правовата
държава в Украйна
Върховенство на закона
в Западните Балкани
Фронтекс
Контрабанда на мигранти
Политика за връщане на
мигранти
Трансгранични програми
Борба с измамите и ОСП

Цел на задачата

Одитът цели да оцени дали Комисията, в сътрудничество с европейските надзорни органи, е предприела
ефективни мерки за борба с изпирането на пари и свързаните с него финансови престъпления, както
и с финансирането на тероризма.
Одитът ще оцени ефективността на действията на ЕС за подкрепа на образованието при извънредни
хуманитарни ситуации и продължителни кризи при предоставянето на достъп на децата до безопасно,
приобщаващо и качествено образование.
Одитът ще разгледа плана за действие на ЕС за борба с дезинформацията по отношение на неговата
целесъобразност, постигнатите досега резултати, както и рамката за отчетност.
Одитът ще оцени ефективността на действията на ЕС за борба с корупцията в Украйна. Ще се анализа
и доколко тактично и внимателно е подходил ЕС към първопричините за корупцията в Украйна.
Одитът ще оцени ефективността на подкрепата от ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани и,
където е възможно, ще открие и посочи основните фактори, които може да са оказали неблагоприятно
въздействие върху нея.
Одитът цели да оцени дали агенция Фронтекс е управлявала добре изпълнението на новия си мандат
и ресурсите си.
Одитът цели да оцени дали е добре управлявана помощта от създадения към Европол Европейски център
за борба с контрабандата на мигранти за действията на държавите — членки на ЕС в борбата
с контрабандата и трафика на хора.
Одитът цели да оцени ефективността на сътрудничеството на ЕС с трети държави в контекста на обратното
приемане на мигранти.
Одитът има за цел да оцени ефективността на подкрепата от ЕС за програмите за трансгранично
сътрудничество и специфичните предизвикателства при изпълнението им в периода 2014—2020 г.
Одитът ще разгледа политиките и процедурите на Комисията и държавите членки за борба с измамите
при плащанията по ОСП.
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Задача

Конфликт на интереси

Устойчивост към заплахи за
сигурността на ЕС и зачитане на
европейските ценности —
свобода, демокрация
и върховенство на закона
2022 г.

Продоволствена сигурност по
време на пандемията от
COVID-19
Предпазване на институциите
на ЕС от хакерски атаки
Свободно движение
Трансгранично
сътрудничество в контекста
на Европейския инструмент
за съседство
Сигурност на 5G мрежите

Цел на задачата

Одитът ще провери дали Комисията и държавите членки са въвели ефективни политики и процедури за
решаване на въпросите, свързани с конфликт на интереси, при плащанията по ОСП и Кохезионния фонд.
Одитът ще оцени дали мерките по ОСП, въведени от Комисията и държавите членки за подпомагане на
земеделските стопани и за гарантиране на сигурността на веригите за доставка на храни по време на
пандемията от COVID-19, са добре управлявани и ефективни.
Целта на тази одитна задача е да се оцени състоянието на управлението на киберсигурността
и подготвеността на институциите и агенциите на ЕС да се справят с киберинциденти.
Одитът цели да провери дали Комисията е предприела ефективни действия за защита на правото на
свободно движение, в това число и функционирането на Шенгенското споразумение в контекста на
кризата, предизвикана от COVID-19.
Одитът ще оцени ефективността на програмите на ЕС за финансиране на сътрудничеството между ЕС
и съседните региони по външните граници на ЕС.
Одитът ще разгледа сигурността на 5G мрежите, която обхваща също киберсигурността и сигурността на
хардуера.
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
2021—2025 г. и планирана
година на публикуване

Фискални политики и публични
финанси в Съюза
2021 г.

Задача

Цел на задачата

Единен механизъм за
преструктуриране
Обмен на данъчна
информация
Надзор след приключване на
програмите
Единен пазар за
инвестиционни фондове
Управление на риска
в дейността на митниците
с цел защита на финансовите
интереси на ЕС
Производство на мляко
и млечни продукти
Финансови вноски от трети
държави

Одитът цели да оцени дали Единният механизъм за преструктуриране е добре подготвен за евентуална
ликвидация на банки в еврозоната.
Одитът цели да оцени ефективността на създадената от Комисията система за автоматичен обмен на
данъчна информация.
Одитът цели да оцени ефективността на надзора на Комисията върху държавите членки, които са
получили макрофинансова помощ, след приключване на съответните програми.
Одитът ще оцени до каква степен е развит функциониращ единен пазар за инвестиционни фондове
и дали той защитава инвеститорите и финансовата стабилност.
Одитът цели да оцени дали Комисията е създала подходяща рамка за управление на риска в дейността на
митниците с цел защита на финансовите интереси на ЕС, както и дали е постигнат напредък от държавите
членки в управлението на риска в дейността на митниците по отношение на традиционните собствени
ресурси.
Одитът има за цел да анализира управлението на мерките, предприети от Комисията в отговор на
намаляващите цени, и ефективността на постигането на нейните цели.
Одитът цели да провери вноските на трети държави в бюджета на ЕС с цел финансиране на европейските
политики.
Одитът ще предостави увереност относно оперативната ефективност на управлението от страна на
Европейската централна банка на важни кредитни институции.

Банков надзор в ЕС
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
2021—2025 г. и планирана
година на публикуване

Фискални политики и публични
финанси в Съюза
2022 г.

Задача

Разходи по финансовите
инструменти на ЕС
Надеждни статистически
данни
Верификация на БНД

Цел на задачата

Одитът ще оцени дали Комисията е извършила изчерпателна оценка на разходите по централно
управляваните финансови инструменти и гаранции и дали тези разходи са категорично оправдани от
гледна точка на постигнатите ползи.
Одитът цели да оцени дали Комисията допринася ефективно при събирането от държавите членки на
надеждни статистически данни на ниво ЕС.
Одитът цели да оцени дали в резултат на верификацията на Комисията ефективно се постигат
надеждност, изчерпателност и сравнимост на данните за БНД, които се отнасят до основните собствени
ресурси на ЕС.
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
2021—2025 г. и планирана
година на публикуване

Други области
2021 г.

Задача

Докладване относно
законосъобразността
и редовността в областта на
сближаването
Устойчивост на инвестициите
за инфраструктура в селските
райони
Програма Leader
(Liaison entre actions de
développement de l'économie
rurale)
Приключване на финансовите
инструменти за периода
2007—2013 г.
Стимулиране на
изпълнението
Съфинансирани от ЕС
инвестиции в областта на
туризма
Поставяне на икономически
оператори в черен списък
Права на пътниците по време
на кризата поради COVID‐19

Цел на задачата

Одитът цели да разгледа подробно недостатъците, установени в дейността на Комисията, и ще бъде
насочен върху обхвата, съдържанието и документирането на нейната одитна дейност, както и върху
методологичния подход за получаване на изчисления процент грешки.
Одитът цели да оцени дали инвестициите за инфраструктура, финансирани от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, постигат дългосрочни икономически и социални ползи за селските
общности.
Одитът ще оцени дали методът за изпълнение на програма Leader е разходно‐ефективен и дали
Комисията и държавите членки са преодолели недостатъците, установени по‐рано.
Одитът ще провери дали държавите членки и Комисията са предприели необходимите мерки за
верифициране и оценяване на допустимостта на разходите за ФИСУ при приключване.
Одитът ще оцени дали Комисията използва инструментите, които са налични по политиката на
сближаване, за да стимулира ефективно изпълнението.
Одитът ще оцени ефикасността и ефективността на съфинансираната от ЕС подкрепа за развитието
и популяризирането на туризма.
Одитът ще оцени дали ЕС разполага с ефективни инструменти за предотвратяване на възлагането на
средства от ЕС и публични договори на ненадеждни икономически оператори.
Одитът ще оцени дали Комисията проверява ефективно за спазването на правата на пътниците по
авиолиниите по време на кризата поради COVID‐19.
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Приоритетна област на
политиките и финансирането
на ЕС, определена в
Стратегията на ЕСП за периода
2021—2025 г. и планирана
година на публикуване

Други области
2022 г.

Задача

Цел на задачата

Опростени форми на
подкрепа в областта на
сближаването
Национални планове за
възстановяване и устойчивост
и предизвикателства пред
европейския семестър

Одитът ще провери дали Комисията и държавите членки са използвали опростени форми на подкрепа
през периода 2014—2020 г. за намаляване на административната тежест и грешките, когато са работили
с по-голяма насоченост към резултатите.
Одитът цели да оцени процедурата на одобряване на националните планове за възстановяване
и устойчивост, получени в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Одитът ще провери
как е адаптиран европейският семестър, с цел да се координира с Механизма за възстановяване
и устойчивост.
Одитът ще оцени дали настоящият бюджет на ЕС и другите инструменти на ниво ЕС, в това число
Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
представляват достатъчно ефикасен и прозрачен начин за финансиране на политиките на ЕС.
Одитът ще оцени дали Комисията постига икономическа ефективност и същевременно защитава добре
интересите си при използването на консултанти, наети от изпълнители.
Одитът ще оцени дали регистърът на ЕС за прозрачност представлява ефективен инструмент за обществен
контрол на дейността на лобистите, които се опитват да въздействат на процеса на взимане на решения за
ЕС.
Одитът ще оцени всички мерки, стратегически и оперативни, предприети от най-важните институции
и органи на ЕС с цел да се продължи функционирането на предприятията по време на кризата поради
COVID-19.

Бюджет Galaxy 2021+
Външни консултанти
Лобиращи законодатели
Устойчивост на институциите
и органите на ЕС
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КОИ СМЕ НИЕ
Нашата мисия: Чрез нашата независима, професионална
и социалнозначима одитна дейност ние оценяваме
икономичността, ефикасността и ефективността,
законосъобразността и редовността на действията на ЕС, за да
спомогнем за подобряване на отчетността, прозрачността
и финансовото управление. Това ще допринесе за засилване на
доверието на гражданите и предприемане на ефективни действия
в отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства за ЕС.
Нашата визия: Ние полагаме всички усилия да запазим водещата
си позиция в областта на публичния одит и да допринасяме за
един по-устойчив Европейски съюз, който брани ценностите,
залегнали в неговите основи.
Сметната палата е външният одитор на ЕС. Колегиумът на
Сметната палата включва по един член от всяка държава членка;
той работи с подкрепата на близо 900 служители от всички
националности в ЕС. Сметната палата се намира в Люксембург и е
създадена през 1977 г. От 1993 г. насам тя функционира като
институция на ЕС.
Нашите етични ценности: независимост, почтеност, обективност,
прозрачност и професионализъм.

Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от
веригата на управленската отговорност на ЕС. Въз основа на тях
може да се търси отговорност от органите, натоварени
с изпълнението на политиките и програмите на ЕС: Комисията,
други институции и органи на ЕС, както и националните
администрации.
И накрая, чрез дейността си ние искаме да помогнем на
гражданите на ЕС да придобият по-добра представа за това как ЕС
и неговите държави членки отговарят на проблемите на
настоящето и бъдещето.
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ПРОДУКТИ НА ЕСП
ЕСП изготвя:
—

годишен доклад относно бюджета на ЕС, които включва Декларация за достоверност;

—

специфични годишни доклади, които представят нейното становище след извършен финансов одит на всяка агенция и орган на ЕС;

—

годишен доклад по различни аспекти на изпълнението;

—

специални доклади по избрани одитни теми, които се публикуват през цялата година, главно след извършване на одити на
изпълнението;

—

прегледи, които представляват описателни и информативни анализи на области на политиката или управлението на ЕС;

—

становища, които се използват от Европейския парламент и Европейския съвет при одобряването на нормативни актове и други
решения на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).
ВТОРСКИ ПРАВА
© Европейски съюз, 2021 г.
Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на информация се изпълнява чрез Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата
относно политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.
Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), съдържанието на информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано в рамките на
лиценза по програма „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е позволено, при условие че са посочени
първоначалните източници и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на
документа. Европейската сметна палата не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторното използване.
Уреждането на допълнителни права в случаите, когато дадено съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП или
фотографии, включващи трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва
всички ограничения при употребата.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, възможно е да трябва да поискате разрешение директно от носителите на авторските
права.
Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени
от политиката на ЕСП за повторна употреба и не са преотстъпени на Вас.
La faВсички уебстраници на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, съдържат препратки към уебстраниците на трети страни. Тъй като ЕСП
не контролира тяхното съдържание, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката за авторските права.
Използване на логото на Европейската сметна палата
Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително разрешение от нейна страна.
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