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Съобщение за пресата 
Люксембург, 6 май 2021 г. 

Дейност на одиторите на ЕС през 
2020 г. —  
промени в работния процес 
и одитните посещения 
2020 г. беше неочаквана година, белязана от изключително трудни, понякога 
дестабилизиращи моменти. Европейската сметна палата (ЕСП) обаче преминa успешно 
през всички трудности. Тя се справи много добре с всички предизвикателства, както е 
видно от публикувания днес отчет за дейността ѝ.  

Разразилата се в началото на 2020 г. криза, породена от COVID-19, не попречи на ЕСП да 
извършва своите одити на изпълнението и одитите на редовността на действията на ЕС. 
ЕСП продължи дейността си без прекъсване през цялата година. Тя продължи да 
предоставя на гражданите на ЕС и на създателите на политики независими оценки по 
ключови въпроси, в които посочва както добрите постижения, така и съществуващите 
слабости. 

През 2020 г. ЕСП разгледа много от предизвикателствата пред ЕС в различни области на 
неговите разходи, като например околната среда (биологично разнообразие 
в земеделската земя, пестициди, разходи за действия в областта на климата, морска 
среда), мобилността (градски задръствания, пътища и транспортни проекти в цяла Европа), 
социалните въпроси (детска бедност, културни инвестиции) и икономиката (политика 
в областта на конкуренцията, съюз на капиталовите пазари, търговска защита). 

ЕСП показа също гъвкавост при адаптирането на работната си програма към новата 
ситуация и променящите се обстоятелства, възникнали в резултат на пандемията от COVID-
19. По-специално, в отговор на кризата, породена от COVID-19, одиторите промениха 
в много кратки срокове обхвата на някои текущи задачи и започнаха два основни прегледа 
на мерките на ЕС в областта на икономиката и общественото здраве.  
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Като цяло, въпреки драстично ограничената възможност за извършване на проверки на 
място, одиторите на ЕС успяха да публикуват всички годишни доклади в рамките на 
официалните срокове и представиха общо 32 специални доклада и прегледа. Те изготвиха 
също 11 становища, предимно във връзка с многогодишната финансова рамка за периода 
2021—2027 г. и инициативата Next Generation EU.  

„И за нас, одиторите на ЕС, има разделение на „преди“ и „след“ кризата, породена от 
COVID-19. 2020 година промени начина, по който работим. Тя стана повратна точка 
и за финансите на ЕС. През следващите седем години ЕС ще може да изразходва 
1,8 трлн. евро, от които 750 млрд. евро ще бъдат изразходвани пряко в отговор на 
кризата, породена от COVID-19. На нашата институция се възлагат нови важни 
отговорности“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП. „Уверявам ви, че ще 
направим всичко възможно, за да продължим да изпълняваме ролята си на независим 
външен одитор на ЕС и ще защитаваме интересите на европейските данъкоплатци.“ 

През 2020 г. одиторите на ЕС също така се фокусираха върху сценариите за бъдещето и се 
подготвяха за него. Беше изготвена нова стратегия за периода 2021—2025 г., която ще 
ръководи усилията на ЕСП през следващите пет години. В работната програма на ЕСП за 
периода от 2021 г. нататък се изтъкват одитните приоритети и се очертават 73 специални 
доклада и прегледа, които ще бъдат публикувани през 2021 г. и 2022 г. Една от всеки 
четири одитни задачи, които предстои да започнат тази година, ще бъде свързана 
с действията на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 и с изпълнението на инициативата 
Next Generation EU. 

 

Обща информация  

ЕСП, чието седалище се намира в Люксембург, развива дейността си от 1977 г. насам като 
независима институция за извършване на външен одит на ЕС. Служителите ѝ наброяват 
около 900 души. Две трети от работната сила са одитори от всички националности в ЕС, 
а около половината от служителите са жени. Бюджетът на ЕСП за 2020 г. е около 152 млн. 
евро, което представлява по-малко от 0,1 % от общия размер на разходите на ЕС и около 
1,5 % от общия размер на административните разходи.  

Одитните доклади, прегледите и становищата на ЕСП са основен елемент от веригата на 
управленска отговорност на ЕС. Те помагат на Европейския парламент и на Съвета да 
проследяват и контролират постигането на целите на политиките на ЕС и да търсят 
отговорност — особено в контекста на годишната процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета — от тези, които са натоварени 
с управлението на бюджета на ЕС.  

Отчетът за дейността на ЕСП за 2020 г. е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. 

Той дава цялостна представа за одитите и публикациите на ЕСП, за извършените проверки 
в държавите членки и в страни извън ЕС, както и за сътрудничеството със основните 
заинтересовани страни през 2020 г. В него също така се предоставя информация за 
нейните служители, управление и финанси. 
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Контакт с пресслужбата 

Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — моб. тел.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — моб. тел.: (+352) 691 553 547 
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