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Съобщение за пресата 
Люксембург, 30 октомври 2019 г. 

Работна програма на Европейската 
сметна палата за 2020 г. — 
одиторите проверяват дали ЕС 
постига обещаните резултати 
Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес своята работна програма за 
следващата година, в която са изложени приоритетите за планираните проверки. Тези 
одити ще обхванат редица въпроси, отразяващи основните предизвикателства 
и значимите проблеми на ЕС: устойчивото използване на природните ресурси, растежа 
и приобщаването, миграцията, сигурността и глобалното развитие, единния пазар, както 
и функционирането на ЕС по отговорен и ефективен начин. Одиторите ще проверят тези 
области, за да установят дали ЕС постига поетите задължения. 

В работната програма за 2020 г. се съдържат подробности относно 41 доклада, които ЕСП 
възнамерява да публикува през 2020 година, подбрани въз основа на оценка на основните 
рискове във връзка с разходването на средства от ЕС и изпълнението на политиките. 
Одиторите също така ще публикуват за първи път годишен доклад относно резултатите от 
прилагането на политиките на ЕС. Това е в допълнение към обичайните годишни доклади 
относно бюджета на ЕС, Европейските фондове за развитие, Единния съвет за 
преструктуриране, Агенциите на ЕС, Съвместните предприятия и Европейските училища. Те 
ще изготвят становища относно ново или актуализирано законодателство на ЕС, което има 
финансово отражение.  

„Въпреки че общият годишен бюджет на ЕС от около 140 млрд. евро може да изглежда 
голям, той представлява само около 1 % от брутния национален доход на неговите 
държави членки“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна палата. 
„Ето защо е още по-важно този бюджет да се изразходва ефективно, което налага 
нашата работа да се насочва все повече върху оценката на това дали политиките 
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и програмите на ЕС постигат своите цели и добавят стойност, а не просто следват 
установените правила.“ 

За следващата година одиторите са поставили фокус в своята работа върху устойчивостта. 
Ето защо през 2020 г. те ще продължат да проверяват дали ЕС предприема подходящи 
действия във връзка с изменението на климата, като изготвят доклади относно употребата 
на пестициди и пластмасовите отпадъци, както и относно опазването на морската среда, 
биологичното разнообразие в селското стопанство и опрашителите, наред с други теми. 
В докладите ще бъдат взети предвид и Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), като се 
обхващат почти всички 17 цели (с изключение на три) през следващата година. 

Като приоритети за одитите през 2020 г. ще бъдат включени и одитни задачи в областта на 
инвестициите за сближаване, растеж и приобщаване. Одиторите ще разгледат по-
специално инвестициите в пътна инфраструктура, свързваща европейските региони, 
финансирането за културни събития в ЕС и мерките за борба с детската бедност. Одиторите 
ще направят също така проверка на системата на Комисията за предоставяне на увереност 
в областта на сближаването за програмния период 2014—2020 г. Те ще направят проверка 
и на външната политика и политиката на сигурност на ЕС, по-специално чрез одити на новия 
мандат на Фронтекс като Европейската агенция за гранична и брегова охрана, принципите 
на правовата държава в Украйна и киберсигурността в ЕС. 

Одиторите ще разгледат и ключови въпроси за функционирането на единния пазар 
и устойчивостта на паричния съюз, като например надзора на ЕС върху държавната помощ 
за банките след финансовата криза, обмена на данъчна информация между държавите 
членки и европейските космически активи.  

В приоритетната област „Финансиране и управление на ЕС по отговорен и ефикасен начин“ 
се заявява, че одиторите ще разгледат внимателно действията на ЕС в отговор на 
инициативата на Китай „Един пояс, един път“, по-специално стратегията за свързване на 
Европа и Азия. Те също така ще направят оценка на Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси, както и на вноските на трети държави в бюджета на ЕС.  

С такъв широк кръг от теми ЕСП ще продължи да предоставя на гражданите на ЕС и на 
лицата, определящи политиките, независими доклади по ключови въпроси за бъдещето на 
ЕС, като откроява както добрите постижения, така и съществуващите слабости. 

Бележки към редакторите 

Като външен одитор на ЕС Европейската сметна палата следва да се стреми да допринася за 
подобряване на финансовото управление на ЕС и да насърчава управленската отговорност 
и прозрачността. Тя предупреждава за евентуални рискове, предоставя одиторска 
увереност и посочва недостатъците и постиженията.  

Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленска 
отговорност на ЕС. Чрез тях се търси отговорност от органите, натоварени с изпълнението 
на политиките и програмите на ЕС: Комисията, други институции и органи на ЕС 
и администрациите в 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. 
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Работната програма за 2020 г. е публикувана на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 
23 официални езика на ЕС. 
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