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Работна програма за периода
от 2022 година нататък
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ПРЕДГОВОР

Ето защо програмите за възстановяване след COVID-19
и мерките за борба с климата ще получат финансиране от ЕС в
безпрецедентен мащаб. Освен обичайните бюджетни ресурси,
договорени като част от многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2021—2027 г., ЕС стартира инициативата
Next Generation European Union (NGEU), значителен дял от
която е предназначен за прехода към зелена икономика.
Ролята на ЕСП като независим външен одитор на Европейския
съюз е да проверява дали средствата на ЕС са събрани
и разходвани в съответствие с приложимите правила
и разпоредби, както и дали с разходването на тези средства се
постигат резултати за европейските данъкоплатци. Това се
отнася и до новите мерки, предприети за защита на
гражданите от неблагоприятните последици от пандемията,
както и до въпросите, свързани с изменението на климата.

Световната пандемия от COVID-19 продължава да се
отразява сериозно на живота на хората в Европейския съюз.
Въпреки че най-лошото е зад нас, в идните години ще трябва
да се справим с нейните последици.
В същото време ЕС пое водеща роля в борбата с изменението
на климата в световен мащаб и в прехода към модерна,
конкурентоспособна икономика с ефективно използване на
ресурсите.

Работната ни програма за 2022 г. и нататък беше изготвена
предвид тези конкретни предизвикателства. В рамките на
областта на политика и разходи „Действия на ЕС в отговор на
COVID-19 и възстановяване след кризата“ ЕСП планира да
публикува 16 доклада по въпроси като например обществените
поръчки за ваксини срещу COVID-19, както и да извърши серия
от одити, свързани с Механизма за възстановяване
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и устойчивост. В област „Изменение на климата, опазване на
околната среда и природни ресурси“ планираме да изготвим 17
доклада, в т.ч. относно интегрирането в политиките на
въпросите, свързани с климата, и биогоривата.
Ще разгледаме и много други разходни области и области на
политика на ЕС. По-долу е представен списък от 79 специални
доклада и прегледа, които планираме да публикуваме през
2022 г. и в следващите години.
Гражданите на ЕС, институционалните ни партньори
и заинтересовани страни както на нивото на ЕС, така и на

равнището на държавите членки, могат да разчитат, че ще им
предоставим независими и обективни одити и доклади по
основни въпроси, засягащи бъдещето на Европейския съюз. Ще
продължим да посочваме установените при дейността ни
рискове и възможности, за да подкрепим ЕС при постигането на
неговите цели.

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Действия на ЕС в отговор
на COVID-19
и възстановяване след
кризата
2022 г.

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Обществени поръчки на ваксини
срещу COVID-19

Одит за оценка на усилията на ЕС да достави достатъчни количества ваксини срещу COVID-19 по ефективен начин.

Европейски структурни
и инвестиционни фондове
и Механизъм за възстановяване
и устойчивост

Преглед с цел анализ на рисковете и възможностите при координиране на европейските структурни
и инвестиционни фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) във връзка с финансирането на
публични инвестиции.

Механизъм за възстановяване
и устойчивост — разработка на
системата на Комисията за контрол

Одит за оценка на капацитета на системата за контрол на Комисията за проследяване на редовността на
плащанията по МВУ и защита на финансовите интереси на ЕС.

Национални планове за
възстановяване и устойчивост
(НПВУ)

Одит за оценка на процедурата на одобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ),
получени в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиционна инициатива
в отговор на коронавируса (CRII /
CRII+) и Помощ за възстановяване
в полза на сближаването
и териториите на Европа (React-EU)

Одит с цел проверка дали Комисията е адаптирала ефективно политиката на сближаване за периода 2014—
2020 г. с помощта на Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса и React-EU и дали е мобилизирала
бързо средства по ЕСИ фондовете в отговор на пандемията от COVID-19.

Инструмент за подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от
безработица при извънредно
положение (SURE)

Одит с цел анализ на ефективността на SURE за защитата на работните места чрез подпомагане на доходите на
наетите лица и заместване на доходите на самостоятелно заетите лица — и по този начин за избягването на
прекомерни съкращения — по време на кризата, предизвикана от COVID-19.

Управление на дълга в Комисията

Одит за оценка на това дали Комисията е разработила ефективни системи за управление на дълговото
финансиране за NGEU.

Устойчивост на институциите
и органите на ЕС

Одит за оценка на административните мерки, въведени от институциите на ЕС с цел поддържане на
непрекъснатостта на дейността по време на кризата, предизвикана от COVID-19.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване
Действия на ЕС в отговор
на COVID-19
и възстановяване след
кризата

Задача

Свободно движение — етап I

Одит за проверка на ефективността на действията на Комисията за защита на правото на свободно движение,
в т.ч. функционирането на Шенгенското споразумение, в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19,
в периода от февруари 2020 г. до септември 2021 г.

Свободно движение — етап II

Одит за допълване на одита „Свободно движение — етап I“ с цел оценка на правото на свободно движение
в контекста на кризата, свързана с COVID-19.

Верига за доставки на храни по
време на COVID-19

Одит за оценка на целесъобразността на действията на Комисията и държавите членки в отговор на пандемията
от COVID-19 по отношение на поддържането на продоволствената сигурност в целия ЕС.

Действия на агенциите на ЕС
в отговор на пандемията

Одит за оценка на целесъобразността и ефективността на действията на Европейската агенция по лекарствата
(EMA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за справяне
с предизвикателството на пандемията от COVID-19.

Усвояване на средства по
Механизма за възстановяване
и устойчивост

Одит за оценка на скоростта на отпускане на средства, една от ключовите цели на Механизма за възстановяване
и устойчивост (МВУ). До каква степен финансирането по МВУ е било концентрирано в началния период
и използвано от държавите членки за реформи и инвестиции?

Резултати на Механизма за
възстановяване и устойчивост

Одит за оценка на адекватността на механизма на Комисията за мониторинг на постигането на съгласуваните
междинни цели и целеви нива, определени в планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки,
с оглед измерване на резултатите на Механизма.

Контролни системи на държавите
членки по Механизма за
възстановяване и устойчивост

Одит за оценка дали системите за контрол на държавите членки по отношение на управлението на средствата,
получени по МВУ, са разработени достатъчно добре, за да защитават финансовите интереси на ЕС.

Изпълнение на Механизма за
възстановяване и устойчивост
в държавите членки

Одит за оценка на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост в малък брой държави членки
с фокус върху ключовите цели на политиките, посочени в плана на всяка държава. По време на целия цикъл на
изпълнение на НПВУ ЕСП може постепенно да разгледа всичките 27 плана в такива одити.

2022 г.

Действия на ЕС в отговор
на COVID-19
и възстановяване след
кризата
2023 г.+

Вид одитен продукт
и цел на задачата

6
Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Увеличаване на
икономическата
конкурентоспособност на
ЕС в полза на всички
граждани
2022 г.

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Разширяване обхвата на програма
„Хоризонт 2020“

Одит за анализ на действията, определени в „Хоризонт 2020“ като насочени към преодоляване на разделението
в Европа в областта на научноизследователските и развойни действия между „водещите в иновациите“ и
„скромните иноватори“, които по този начин целят да разширят участието в „Хоризонт 2020“ и да допринесат за
изграждането на европейското научноизследователско пространство.

Конкурентоспособност на МСП

Одит за оценка на това дали Комисията и държавите членки са осигурили насоченост към резултатите при
използването на финансирането по ЕФРР за увеличаване на конкурентоспособността и повишаване на
готовността на МСП за бъдещето.

Сигурност на 5G мрежите

Одит за оценка на навременността и съгласуваността на въвеждането от ЕС на сигурни 5G мрежи.

Интернационализация на МСП

Одит за проверка на програмите на ЕС за подпомагане на интернационализацията на МСП в ЕС.

Енергиен съюз

Одит за проверка на надзора от страна на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите
на енергия (ACER) върху последователното и ефективното изпълнение на правилата за пазара на електроенергия
и върху пазарните злоупотреби и прозрачността (REMIT) в областта на вътрешния пазар на енергия.

Големи информационни масиви,
събрани от ГД „Земеделие
и развитие на селските райони“

Одит за оценка на това как Комисията използва данни и анализ на данни за анализиране на общата
селскостопанска политика и на нейната подготовка за по-доброто използване на големи информационни масиви.

Права върху интелектуалната
собственост

Одит за оценка на ефективността на приноса на Комисията при разработването на политиката на ЕС във връзка
с интелектуалната собственост и при опазването на правата върху интелектуална собственост в зоната на единния
пазар.

Електронно управление

Одит за оценка на разработването, ефективността и мониторинга на Плана за действие за електронно управление
за периода 2016—2020 г. Поради широкия набор от действия, предвидени по Плана, ЕСП ще ограничи оценката
си до действията, насочени към бизнеса.

Цифровизиране на училищата

Одит за оценка на ефективността на подкрепата от ЕС за цифровизация на училищата.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Увеличаване на
икономическата
конкурентоспособност на
ЕС в полза на всички
граждани
2023 г.+

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Постигане на второ място
в световен мащаб
в производството на батерии до
2024 г.

Одит за оценка на това дали Комисията и държавите членки ефективно са разработили конкурентна в световен
мащаб и ефикасна по отношение на ресурсите верига на стойността за батериите в ЕС.

Преки чуждестранни инвестиции

Одит за придобиване на първоначална представа относно ефективността на прилагането на механизмите за
скрининг съгласно Регламент 2019/452 относно преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

Одобрени икономически
оператори (ОИО)

Одит с цел проверка дали Комисията и държавите членки правят необходимото, за да може програмата за
оторизирани икономически оператори (ОИО) да изпълнява своите цели за укрепване на сигурността на
международните вериги за доставки и за улесняване на търговията, като същевременно се осигурява събирането
на приходите в пълен размер.

Производство на микрочипове

Одит за оценка на ефективността на подпомагането от Комисията и държавите членки за конкурентен в световен
мащаб промишлен сектор, свързан с микрочиповете, в ЕС.

Използване на водород
в транспорта

Одит за оценка на ефективността на Стратегията на Комисията за насърчаване на водородната инфраструктура
в ЕС в областта на транспорта, както и на ефикасността на подкрепата от ЕС за развитието и навременното
предоставяне на такава инфраструктура за транспорта в държавите членки.

Признаване на професионалните
квалификации в ЕС

Одит за оценка на това дали продължават да съществуват бариери пред взаимното признаване на
професионалните квалификации и академичните дипломи на работниците във вътрешния пазар на ЕС.

Изкуствен интелект

Одит за анализ дали инвестициите на Комисията в областта на изкуствения интелект, основно в рамките на
„Хоризонт 2020“, се използват за търговски цели в ЕС и по-специално в промишления сектор на ЕС.

Електронно сближаване
и изграждане на стратегически
административен капацитет

Одит за оценка на това дали Комисията и държавите членки използват напълно потенциала на електронното
сближаване, за да прилагат стратегически подход към изграждането на административен капацитет в областта на
сближаването.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Устойчивост към заплахи
за сигурността на ЕС
и зачитане на
европейските ценности —
свобода, демокрация
и върховенство на закона
2022 г.

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Върховенство на закона
в Западните Балкани

Одит за оценка на подкрепата от ЕС за Западните Балкани и ефективността ѝ за подобряването на върховенството
на закона в този регион.

Предпазване на институциите на
ЕС от хакерски атаки

Одит за оценка на готовността на институциите и агенциите на ЕС да се справят с киберинциденти.

Конфликт на интереси

Одит за проверка дали Комисията и държавите членки са въвели ефективни политики и процедури за решаване
на въпросите, свързани с конфликт на интереси, при плащанията по ОСП и Кохезионния фонд.

ОСП и мерки за борба с измамите

Одит за оценка дали Комисията е предприела подходящи действия за справяне с измамите при разходването на
средства за ОСП, както и дали е установила рисковете, свързани със „заграбването на земя“, и е предприела
подходящи действия за преодоляването им.

Програмиране на помощта за
развитие

Одит за оценка на това дали ЕС е разпределил помощта за развитие за периода 2021—2027 г. въз основа на ясно
определена стратегия и дали е изготвил програми за подпомагане с добро качество.

Трансгранично сътрудничество
в контекста на Европейския
инструмент за съседство

Одит за оценка на ефективността на програмите за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за
съседство (ЕИС) за подобряване на териториалното сътрудничество по външните граници на ЕС.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Устойчивост към заплахи
за сигурността на ЕС
и зачитане на
европейските ценности —
свобода, демокрация
и върховенство на закона
2023 г.+

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Подготвително действие във
връзка с научни изследвания
в областта на отбраната

Одит за оценка на ефективността на Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на
отбраната (PADR) при тестването на механизми за финансиране и стимулиране на сътрудничеството между
различните действащи страни в държавите — членки на ЕС.

Инициатива Spotlight

Одит за оценка на ефективността на приноса на ЕС за съвместната инициатива на ЕС и ООН Spotlight за борба
срещу насилието над жени и момичета в световен мащаб.

Равни права на хората
с увреждания

Одит за оценка на ефективността на приноса на ЕС за осигуряване на равни права на хората с увреждания е
ефективен.

Европейска служба за външна
дейност

Одит за оценка на подготвеността на Европейската служба за външна дейност да допринесе ефективно за
съгласуваността на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС).

Действия за преодоляване на
първопричините за миграция
в Африка

Одит за оценка дали проектите, изпълнявани чрез Доверителния фонд на ЕС за Африка, са постигнали
предвидените резултати при спазване на основните човешки права.

Механизъм за бежанците в Турция

Одит за проследяване на изпълнението на препоръките, отправени в Специален доклад № 27/2018, и за оценка
на резултатите от направлението за развитие от първия транш по Механизма за бежанците в Турция.

Върховенство на закона в ЕС

Одит за проверка дали новите условия, свързани с върховенството на закона, са ефективен инструмент за защита
на финансовите интереси на ЕС в случай на нарушаване на върховенството на закона в областта на сближаването.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Изменение на климата,
опазване на околната
среда и природни ресурси
2022 г.

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Устойчивост на инвестициите за
диверсификация и инфраструктура
в селските райони

Одит за проверка дали Комисията и държавите членки са предприели действия за насочване на съответните
инвестиции в селските райони, по-специално инвестициите, свързани с диверсификацията и инфраструктурата,
към проекти с дълготрайни ползи.

Данъчно облагане и субсидии за
енергийния сектор

Преглед на политиките в областта на данъчното облагане и субсидиите в енергийния сектор от гледна точка на
техния принос за постигане на целите на ЕС в областта на климата.

Въгледобивни региони в преход

Одит с цел разглеждане на ролята на финансирането от ЕС при социално-икономическия преход в регионите,
където се наблюдава спад на въгледобивната промишленост, и на ефективността на управление на средствата от
Комисията и ключовите национални/регионални органи.

Незаконен риболов

Одит за оценка на целесъобразността на действията на ЕС за борба с незаконния риболов по отношение на
основните рискове и насърчаването на морската устойчивост.

Интегриране на въпросите,
свързани с климата

Одит за оценка на това дали Комисията докладва актуална и надеждна информация относно разходите
в областта на климата и относно напредъка за постигане на целта за насочване на 20 % от тях към интегрирането
на въпросите, свързани с климата, за периода 2014—2020 г.

Защита на почвите и управление на
оборския тор

Одит за оценка доколко общата селскостопанска политика и съответните разпоредби на Директивата за
нитратите позволяват на ЕС да постигне устойчиво управление на почвите и да предотврати прекалени
концентрации на вещества от течни торове.

Интермодални товарни превози

Одит за оценка на ефективността на финансираните от ЕС проекти при стимулирането на устойчивия
мултимодален товарен транспорт.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване
Изменение на климата,
опазване на околната
среда и природни ресурси
2022 г.

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Кръгова икономика

Одит за проверка на ефективността на Европейския фонд за регионално развитие при подпомагането на етапите
на разработка и производство в кръговата икономика.

Изменение на климата и помощ за
развитие

Одит за оценка на ефективността на Световния алианс за борба с изменението на климата плюс (GCCA+) —
основното външно действие на ЕС за преодоляване на последиците от изменението на климата, при
подпомагането на най-уязвимите държави да смекчат рисковете и да се адаптират към промените.
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Изменение на климата,
опазване на околната
среда и природни ресурси
2023 г.+

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Цели, свързани с климата

Одит за установяване до каква степен целевите нива за 2020 г., свързани с климата и енергетиката, са били
постигнати и за оценка дали рамката за управление в тази област предоставя солидна основа за постигане на
целите за 2030 г.

„Синя енергия“ и интегрирана
морска политика

Одит за оценка на приноса на интегрираната морска политика на ЕС и финансираните от ЕС инициативи за
устойчивия растеж в сектора на възобновяемата морска енергия.

Интелигентни градове

Одит за оценка на i) ефективността на финансираните от ЕС изследователски проекти и ii) тяхното въздействие за
постигане на по-интелигентни градове. Одитът ще разгледа също дали разработката на програма „Хоризонт
Европа“ (в т.ч. нейните мисии) е взела предвид опита от миналото.

Транспортиране на животни

Одит за проверка на въздействието на правилата на ЕС за транспортиране на живи животни.

Рибовъдно стопанство

Одит за оценка на подкрепата по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за проекти за
аквакултури с цел установяване на резултатите, разходите и екологичната устойчивост.

Опасни отпадъци

Преглед за представяне на състоянието при образуването, повторната употреба, рециклирането и етикетирането
на опасни отпадъци в ЕС и транспортирането им към трети държави.

Биогорива

Одит за оценка на финансирането от ЕС на въвеждането на устойчиви биогорива от гледна точка на приноса му за
прехода към използване на устойчиви източници и въздействието му за навлизането в употреба на тези горива.

Емисии на CO2 от леки автомобили
и големи информационни масиви

Одит за оценка на надеждността на докладването на емисиите от автомобили и на това дали то позволява точно
и навременно събиране на съответните глоби, както и за оценка на въздействието на гъвкавите механизми,
предложени на производителите, и на разликите между лабораторните и реалните данни за емисиите с помощта
на големи информационни масиви
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Фискални политики
и публични финанси
в Съюза
2022 г.

Фискални политики
и публични финанси
в Съюза

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Бюджет Galaxy 2021+

Одит за оценка на настоящия модел на финансовата архитектура на ЕС, в т.ч. промените, въведени с МФР за
периода 2021—2027 г. и NGEU.

Верификация на БНД

Одит за оценка на ефикасността и ефективността на управлението от страна на Комисията на цикъла на
верификация на БНД за периода 2016—2019 г.

Банков надзор в ЕС

Одит за предоставяне на увереност относно оперативната ефективност на управлението на надзора от страна на
Европейската централна банка върху важни кредитни институции.

Единен пазар за инвестиционни
фондове

Одит за оценка на степента на развитие на функциониращ единен пазар за инвестиционни фондове и неговата
защита на инвеститорите и финансовата стабилност.

Възстановяване на средства от ЕС

Одит за оценка на процедурите за контрол на равнището на Комисията и държавите членки, които осигуряват
ефективното и навременно събиране на средствата на ЕС, които са били неправомерно отпуснати.

Нови собствени ресурси, основани
на нерециклирани отпадъци от
пластмасови опаковки

Одит за оценка дали Комисията е изградила подходяща рамка за управление на новите собствени ресурси,
основани на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, в.т.ч. за събиране и проверка на вноските на
държавите членки.

Вредна данъчна конкуренция в ЕС

Одит за оценка на разработката, изпълнението и ефективността на политиката и регулаторните мерки, въведени
от Комисията за борба с данъчните измами и избягването на данъци в ЕС.

2023 г.+
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Област на политика
и финансиране от ЕС
и планирана година на
публикуване

Други области
2022 г.

Други области
2023 г.+

Задача

Вид одитен продукт
и цел на задачата

Външни консултанти

Одит за оценка на икономическата ефективност и защитата на интересите на Комисията при използването на
консултанти, наети от изпълнители.

Подход LEADER

Одит за оценка на приноса на подхода LEADER/водено от общностите местно развитие за местното развитие и на
адекватността на действията на Комисията, държавите членки и местните групи за действие за управление на
разходите и рисковете, свързани с този подход.

Надеждни статистически данни

Одит за оценка на ефективността на Комисията при предоставянето на европейски статистически данни с високо
качество.

Поставяне на икономически
оператори в черен списък

Одит за оценка дали Комисията е изградила добре функционираща система за отстраняване в областта на
комплексните проверки, за да следи за това средствата от ЕС да не се предоставят на ненадеждни получатели.

Обществени поръчки

Преглед за анализ на тенденциите в целия ЕС и специфичните за отделните държави аспекти въз основа на данни
от системата Tenders Electronic Daily (TED).

Цифровизация на управлението на
средствата от ЕС

Преглед за анализ на състоянието на цифровизацията на управлението и контрола на средствата от ЕС,
свързаните с това рискове и предизвикателства и последиците от гледна точка на одита.

Лобиращи законодатели

Одит за оценка на ефективността на регистъра на ЕС за прозрачност като инструмент за обществен контрол на
дейността на лобистите, които се опитват да въздействат на процеса на взимане на решения за ЕС.

Управляващи и контролни органи
в областта на политиката на
сближаване

Одит за оценка на ефективността на проверките, извършвани от управляващите органи в държавите членки
(които представляват „контрол от първо ниво“), за предотвратяване на грешки в разходите по политиката на
сближаване

Винарски сектор

Одит доколко финансирането по общата селскостопанска политика за винарския сектор в ЕС е помогнало на
сектора да стане по-конкурентоспособен и устойчив.
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КОИ СМЕ НИЕ
Клаус-Хайнер ЛЕНЕ
Германия

Ладислав БАЛКО
Словакия

Лазарос С. ЛАЗАРУ
Кипър

Пиетро РУСО
Италия

Баудилио ТОМЕ МУГУРУСА
Испания

Илиана ИВАНОВА
България

Алекс БРЕНИНКМАЙЕР
Нидерландия

Николаос МИЛИОНИС
Гърция

Бетина ЯКОБСЕН
Дания

Само ЙЕРЕБ
Словения

Ян ГРЕГОР
Чешка република

Михаилс КОЗЛОВС
Латвия

Римантас ШАДЖЮС
Литва

Лео БРИНКАТ
Малта

Жоао ФИГЕЙРЕДО († 29 юни 2021 г.)
Португалия

Юхан ПАРТС
Естония

Илдико ГАЛ-ПЕЛЦ
Унгария

Ева ЛИНДСТРЬОМ
Швеция

Тони МЪРФИ
Ирландия

Хану ТАКУЛА
Финландия

Анеми ТУРТЕЛБООМ
Белгия

Виорел ЩЕФАН
Румъния

Ивана МАЛЕТИЧ
Хърватия

Франсоа-Роже КАЗАЛА
Франция

Жоел ЕЛВИНГЕР
Люксембург

Хелга БЕРГЕР
Австрия

Марек ОПИОЛА
Полша

ЕСП е външният одитор на ЕС. Колегиумът на ЕСП включва по
един член от всяка държава членка, а работата му се подпомага
от около 900 служители от всички националности на ЕС. ЕСП се
намира в Люксембург и е създадена през 1977 г. От 1993 г.
насам тя функционира като институция на ЕС.
Нашите етични ценности: независимост, почтеност,
обективност, прозрачност и професионализъм.

Нашата мисия: Чрез своята независима, професионална
и социалнозначима одитна дейност ЕСП извършва оценка на
икономичността, ефикасността и ефективността,
законосъобразността и редовността на действията на ЕС. Това
допринася за подобряването на отчетността, прозрачността
и финансовото управление на ЕС и по този начин помага за
укрепване на доверието на гражданите в ЕС. ЕСП се стреми да
предприема ефективни действия в отговор на настоящи
и бъдещи предизвикателства за ЕС в бързо променяща се
обстановка.
Нашата визия: ЕСП се стреми да има водеща позиция в областта
на одита в публичния сектор и да допринася за един по-силен
и устойчив Европейски съюз, защитаващ демократичните
ценности, върху които е изграден.
Одитните доклади, прегледите и становищата на ЕСП са
основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС.
Въз основа на тях може да се търси отговорност от органите,
натоварени с изпълнението на политиките и програмите на ЕС:
Комисията, други институции и органи на ЕС, както
и националните администрации.
И накрая, чрез дейността си ние искаме да помогнем на
гражданите на ЕС да придобият по-добра представа за това как
ЕС и неговите държави членки отговарят на проблемите на
настоящето и бъдещето.
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ПРОДУКТИ НА ЕСП
ЕСП изготвя:
—

годишен доклад относно бюджета на ЕС, които включва Декларация за достоверност;

—

специфични годишни доклади, които представят нейното становище след извършен финансов одит на всяка агенция и орган на
ЕС;

—

годишен доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС;

—

специални доклади по избрани одитни теми, които се публикуват през цялата година, главно след извършване на одити на
изпълнението;

—

прегледи — описателни и информативни анализи на области на политиката или управлението на ЕС;

—

становища, които се използват от Европейския парламент и Европейския съвет при одобряването на нормативни актове и други
решения на ЕС.
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1615 Luxembourg
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