
ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

BG 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 2 март 2022 г. 

Европейската сметна палата изразява солидарността 
си с Украйна 
Европейската сметна палата (ЕСП) категорично осъди руското нашествие в Украйна 
и започна да организира хуманитарна помощ за жертвите на руската агресия. „Всеки 
служител в нашата институция стои твърдо зад украинския народ“, заяви ЕСП в изявление 
на своя уебсайт и в социалните мрежи. „Това са мрачни времена за Европа. Днес повече 
от всякога ЕС трябва да покаже единство.“ 

Непосредствено след началото на руските атаки председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене 
изрази солидарност от името на институцията в писмо до Валерий Пацкан, председател на 
Сметната палата на Украйна, в което изразява „ужаса си от бруталния акт на агресия“ и 
„дълбоката си скръб за страданието на украинския народ“. 

ЕСП призова международната общност на върховните одитни институции (ВОИ) да 
координира общ подход за подкрепа на украинските колеги и за защита на ценностите на 
независимостта и демокрацията. ЕСП е убедена, че Сметната палата на Руската федерация 
трябва да се оттегли от участие в международни организации като ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ. 
Освен това тя очаква съвместна позиция от Контактния комитет на върховните одитни 
институции в Европейския съюз за осъждане на руското нашествие, която да бъде 
адресирана до цялата общност на ИНТОСАЙ. 

За да покаже солидарността си с народа на Украйна, ЕСП вдигна украинското знаме пред 
седалището си в Люксембург. Освен това сградите ще бъдат осветени през нощта в синьо 
и жълто, националните цветове на Украйна. 

Институцията оказва подкрепа не само с тези жестове. Служителите предоставят 
и практическа помощ, включително събират средства, които ще бъдат дарени на 
хуманитарна организация за подпомагане на уязвими лица. Медицинската служба на ЕСП 
също организира дарение на материали за първа помощ, което ще бъде изпратено 
незабавно на Украйна. 

 

За контакт с пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  
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