Даниел ЛАМАРК (Danièle LAMARQUE)
Родена през 1953 г. в Байон (Bayonne), Франция

Образование:
1973—1977 г.: Диплома от École normale supérieure (Висше еталонно училище)
1976 г.: Степен Agrégation по хуманитарни науки
1982—1984 г.: Диплома от École nationale d’administration (Национален институт по
администрация)
Професионален опит:
От януари 2014 г. — Член на Европейската сметна палата
От юни 2016 г. – Ръководител на Комитета за контрол на качеството на одита
Януари 2014 г. – май 2016 г.: Одитен състав III „Външни дейности“
Отговаря за изготвянето на Декларацията за достоверност по отношение на външната помощ
и разширяването (общ бюджет на ЕС) и Европейския фонд за развитие
Докладващ член за одита на сътрудничеството в областта на миграцията и убежището
с държави, които не са членки на ЕС, и за одита на използването на бюджетна подкрепа
в държавите от Субсахарска Африка за подобряване на мобилизацията на националните им
финансови ресурси
Юли 2011 г. — декември 2013 г.: Председател на Регионалната сметна палата на регион
Прованс – Алпи – Лазурен бряг
Директор на одитната дейност: планиране, приемане и публикуване на доклади
Сътрудничество със Сметната палата на Франция и с външните партньори на Регионалната
сметна палата (държавни служители на изборна длъжност, правителствени служби,
университети и медии)
Юли 2005 г. — юни 2011 г.: Директор, Международни отношения и европейски въпроси,
Сметна палата на Франция
Служител за връзка с Европейската сметна палата
Представител на Сметната палата на Франция в организациите на върховните одитни
1
институции (ВОИ): INTOSAI, EUROSAI ,
Координиране на мрежата от 43 френскоговорящи ВОИ
1

Международна организация на върховните одитни институции, Европейска организация на
върховните одитни институции

Организиране на международни семинари и конференции
Принос към честването на 200-годишния юбилей на Сметната палата (2007 г.)
Декември 1997 г. — юни 2005 г.: Председател на Регионалната сметна палата на регион
Горна Нормандия (Руан)
Юни 1984 г. — декември 1997 г.: Сметна палата на Франция
1984—1998 г.: одитор, а след това и старши одитор (conseillère référendaire) — одит в областта
на финансите, земеделието и средствата на ЕС
1989—1991 г.: докладчик на Съда по бюджетна и финансова дисциплина
1989—1994 г.: Генерален секретар на Централната анкетна комисия за разходите
и ефективността на публичните служби: разследвания в областта на разходите и ефективността
на публичните служби и участие в оценки на публичните политики
Друга дейност:
Член на Административния съвет на Société française d’évaluation
Член на Научния съвет (1993—1998 г.) и на Националния съвет (1999—2002 г.) за оценяване на
публичните политики
Председател (2000—2005 г.)
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Доцент в Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (2007—2011 г.) — публично управление
и оценка на публичните политики
Член на редакторските колегии на списанията Politiques et management public (от 1992 г.), Revue
française de finances publiques (от 2011 г.), Gestion et finances publiques (2005—2011 г.)
Външен одитор на Европейския университетски институт във Флоренция (2011—2013 г.)
Водещ на различни курсове по оценка на публичните политики (ENA, Sciences-Po Paris),
публично изпълнение и мерки за борба с корупцията
Член на работна група на IFACI (Френски институт за вътрешен одит и контрол)
Публикации:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, Bruylant, 2016 г.
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, Париж, 2004 г.
L’argent public en Europe: quel contrôle? (coord.), Fondation Schuman, Париж, 2007 г.
Многобройни публикации по въпросите на публичното изпълнение, оценката и контрола на
публичните дейности, обучението и подбора на ръководители в публичния сектор,
управлението и одита на средствата на ЕС (AJDA, PMP, Revue française de finances publiques и
Gestion et finances publiques)
Отличия:
Носител на Ордена на Почетния легион (Légion d’honneur)
Носител на Националния орден за заслуги (Ordre national du Mérite)
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