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Съобщение за пресата 
Люксембург, 8 ноември 2022 г. 

Възстановяване от пандемията, енергетика, 
климат, сигурност — тези и много други 
теми ще бъдат предмет на вниманието на 
одиторите на ЕС 
Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес своята Работна програма за периода от 
2023 г. нататък, в която са изложени одитните ѝ приоритети за близкото бъдеще. Те 
обхващат широк кръг от въпроси, отразяващи основните предизвикателства и значимите 
проблеми на ЕС в отговор на множеството кризи, пред които той е изправен. Одиторите 
ще продължат да следят за това дали ЕС използва оптимално парите на данъкоплатците, 
за да постигне планираните резултати. 

Работната програма на ЕСП за периода от 2023 г. нататък съдържа списък с 82 теми, 
свързани с области от стратегически приоритет. Така например 12 одита ще са насочени 
към пакета от мерки NextGenerationEU (NGEU) на стойност 800 млрд. евро за 
възстановяване от пандемията, основно към Механизма за възстановяване и устойчивост 
(МВУ). В областта на климата, околната среда и природните ресурси работната програма 
предвижда 21 одита, в т.ч. относно енергийната сигурност, замърсяването, 
транспортирането на животни и устойчивото производство на храни. ЕСП ще насочи 
вниманието си и към външните действия на ЕС, например помощта за бежанци, военната 
мобилност и Общата външна политика и политика на сигурност. 

„Всеки гражданин на ЕС и неговите държави членки е изправен пред последиците от 
множество кризи: световната пандемия, бързото изменение на климата и в последно 
време – мащабната криза в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, 
причинена от военната агресия на Русия срещу Украйна“, заяви председателят на ЕСП Тони 
Мърфи. „Европейската сметна палата, в качеството си на независим одитор на ЕС, ще 
проверява дали средствата на ЕС са били изразходвани добре, така че да спомогнат за 
преодоляването на последиците от тези многобройни кризи.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Ще бъдат разгледани и ключови въпроси, свързани с конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, като например производството на батерии, инвестициите в изкуствен 
интелект и насърчаването на развитието на транспорта с водородно гориво. По отношение 
на фискалните политики ЕСП ще разгледа по-специално банковия надзор от страна на ЕС, 
данъчната конкуренция в ЕС и резултатите от дейността на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции. Ще бъдат разгледани и много други важни за ЕС теми — от 
прозрачността на лобистките дейности в процеса на вземане на решения в ЕС и принципите 
на правовата държава до пътната безопасност и цифровизацията на здравеопазването. 
И накрая, три одита ще бъдат посветени на действията на ЕС в следните области: конфликт 
на интереси, борба с измамите и измами с ДДС при внос. 

Обща информация 

Чрез своята независима, професионална и социалнозначима одитна дейност ЕСП извършва 
оценка на икономичността, ефикасността и ефективността, законосъобразността 
и редовността на действията на ЕС. Нейните одитни доклади и становища са съществен 
елемент от веригата на отчетност на ЕС. С тях се търси отчетност от институциите, които са 
отговорни за изпълнението на политиките и програмите на ЕС — Европейската комисия, 
другите институции и органи на ЕС, както 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. 

Работната програма за периода от 2023 г. нататък е публикувана на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu. 

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

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547 
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