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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на работната програма на Европейската 
сметна палата за 2019 г. 
Пълният текст на работната програма е публикуван на www.eca.europa.eu. 
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Одитите през 2019 г. ще се фокусират върху основните 
предизвикателства пред ЕС, заявяват одиторите. 
Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес своята работна програма за 2019 г., 
в която одиторите представят подробно своите одитни приоритети и докладите, които 
възнамеряват да публикуват през следващата година. Те ще обхващат широк набор от 
теми, които отразяват настоящите предизвикателства пред ЕС и ще се фокусират повече 
върху оценката на това дали политиките и програмите на ЕС постигат своите цели 
и добавят стойност. Одитите ще бъдат насочени към основни въпроси като устойчивото 
използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията, сигурността 
и глобалното развитие, единния пазар, както и към осигуряването на отговорен 
и ефективен ЕС.  

Одиторите планират да извършат оценка на изпълнението на схемата за спешно 
преместване за мигранти и механизмите за управление на границите, както и да направят 
преглед на зараждащата се политика на отбрана на ЕС. Те имат за цел също така да 
направят проверка на ефективността на трансграничното здравно обслужване, да установят 
проблемите в системата на ЕС за измерване на емисиите от превозните средства и да 
направят анализ дали политиките на ЕС за климата и енергетиката използват ясни 
екологични критерии при вземането на решения кои инвестиции да бъдат осъществени. 
Техните одитни приоритети ще включват областите пестициди, инвестиции в пътна 
инфраструктура, свързваща европейските региони, финансиране на ЕС в областта на 
културата и държавна помощ за банковия сектор. 

„Ще проверяваме всички тези области, за да установим дали ЕС изпълнява обещанията 
си“, каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене. „Това ще ни 
позволи да продължим да предоставяме на гражданите на ЕС и на институционалните 
партньори — както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки — независими 
и обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, които открояват това, 
което дава добри резултати, и това, което не функционира добре.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Работната програма на одиторите се публикува във важен момент за ЕС — в контекста на 
преговорите за бъдещия дългосрочен разходен план за периода 2021—2027 г., който ще 
трябва да бъде договорен до края на 2019 г. През следващата година Обединеното 
кралство ще се оттегли от ЕС и ще има новоизбран Европейски парламент и нова Комисия.  

Програмата предоставя повече информация относно 35 специални доклада и други 
аналитични прегледи, които одиторите възнамеряват да публикуват през 2019 г. Тези 
доклади са резултат главно от одити на изпълнението, които те избират въз основа на 
оценка на основните рискове във връзка с разходите на ЕС и осъществяването на неговите 
политики. 

В допълнение към това одиторите публикуват своите годишни доклади относно бюджета 
на ЕС, Европейските фондове за развитие и Европейските агенции и съвместни 
предприятия, и също така предоставят становища относно новоприети или изменени 
законодателни актове на ЕС с финансово отражение.  

Бележки към издателите 

Годишният бюджет на ЕС е приблизително 140 млрд. евро. Това представлява около 1 % от 
брутния национален доход на всички държави членки на ЕС, или около 2 % от общия 
размер на държавните им разходи.  

Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са 
събрани и разходвани в съответствие с правилата, дали са правилно отчетени и дали 
постигат резултати ефективно и ефикасно. Нейните одитни доклади и становища са основен 
елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС и помагат на гражданите да разберат 
по-добре по какъв начин ЕС и неговите държави членки отговарят на днешните и бъдещите 
предизвикателства. 

Работната програма за 2019 г. е публикувана на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 
23 официални езика на ЕС. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

