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Съобщение за пресата 
Люксембург, 7май 2020 г. 

Накратко с цифри и констатации за дейността на 
Европейската сметна палата за 2019 г. — проверяваме 
дали политиките и разходите на ЕС осигуряват 
добавена стойност на място 
Според новия отчет за дейността си Европейската сметна палата (ЕСП) все повече 
акцентира върху оценката на резултатите от разходните и регулаторните действия на ЕС 
и на тяхната добавена стойност. През 2019 г. външният одитор на ЕС е публикувал 
67 доклада, прегледи и становища, в които се разглеждат много от предизвикателствата, 
пред които е изправен Съюзът, като например трансграничното здравно обслужване, 
енергията от възобновяеми източници, киберсигурността, миграцията и фискалното 
управление. Като се има предвид, че сега държавите членки са изправени пред 
безпрецедентно предизвикателство за общественото здраве и икономиката поради 
пандемията от COVID-19, всички европейски институции трябва да продължат усилията си 
за по-нататъшно подобряване на управлението на финансите на ЕС и да направят 
необходимо за това ЕС да постига планираните резултати, заяви Клаус-Хайнер Лене, 
председател на ЕСП. 

Отчетът за дейността 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 2019 г. Освен това одиторите 
предоставят ключова информация относно своите служители, за управлението и финансите, 
като спазват същите стандарти за прозрачност и отчетност като тези, които прилагат в хода 
на своите одити. 

„Поради пандемията от COVID-19 Европейският съюз и неговите държави членки са 
изправени пред безпрецедентни предизвикателства. Ние сме в заключителния етап на 
преговорите по следващия многогодишен бюджет, който ще определи финансовата 
мощ на ЕС през следващите седем години“, допълни председателят Lehne. „По-важно е от 
всякога Съюзът да постига резултати и да покаже добавената стойност на 
европейското сътрудничество и солидарност, помагайки на гражданите да преодолеят 
настоящата криза.“ 

През 2019 г. ЕСП публикува 36 тематични доклада и прегледи на изпълнението относно 
действията на ЕС, годишни доклади за изпълнението на бюджета на ЕС и за агенциите на ЕС, 
становища относно преразгледаните финансови правила и коментари във връзка със 
следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР за периода 2021—2027 г.). Освен 
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предоставянето на гаранции относно надеждността на отчетите на ЕС и редовността на 
разходите, одиторите са допринесли и за изготвянето на по-добро законодателство и са 
помогнали да се направи необходимото, така че политиките и програмите на Съюза да 
добавят стойност чрез постигане на повече, отколкото иначе би било направено само 
с действия на национално ниво. В своите препоръки одиторите на ЕСП посочват начини за 
постигане на икономии и за избягване на загуби, за по-ефективен работен процес или за 
осъществяване на очакваните цели на политиката по по-ефективен начин. Докато някои 
препоръки може да влязат в сила по-бързо от други, отчетът за дейността показва висока 
степен на изпълнение на отправените препоръки, което води до дългосрочни ползи за 
гражданите: около 95 % от препоръките, направени в докладите от 2015 г., са били 
приложени на практика до 2019 г. 

Въздействието на ЕСП също така зависи до голяма степен от начина, по който вземащите 
политически решения използват резултатите от нейната дейност. Одиторските доклади, 
прегледи и становища са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС, 
тъй като те помагат на Европейския парламент и Съвета при упражняването на контрол 
върху постигането на целите на ЕС и търсенето на отговорност от Комисията и другите 
органи, които управляват бюджета на ЕС в размер на около 160 млрд. евро годишно. През 
2019 г. одиторите за пореден път представиха голям брой доклади пред Европейския 
парламент и Съвета. Освен това те постигнаха рекорд, като представиха основните си 
послания в парламентите на 21 държави членки. Почти 90 % от получателите на докладите 
ги считат за полезни, а над 80 % са на мнение, че те са оказали въздействие. 

През 2019 г. одиторите са прекарали 3 605 човекодни в пътуване в целия ЕС и извън него, 
с цел да бъдат събрани одитни доказателства. Те са извършили повечето проверки на място 
в по-големите държави членки, като например Италия (430 дни), Полша (345 дни) 
и Германия (316 дни), и най-малко в Малта (5 дни), Кипър (7 дни) и Люксембург (8 дни). 
Въпреки че тези одити нямат за изрична цел установяването на измами, ЕСП докладва на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 10 предполагаеми случая (2018 г.: 
9 случая); въз основа на одитите на ЕСП, между 2010 г. и 2018 г. OLAF препоръча 
възстановяването на общо 313 млн. евро.  

Със седалище в Люксембург, ЕСП развива дейността си от 1977 г. насам като независима 
институция за извършване на външен одит на ЕС. В нея са заети около 900 души, 
включително по един член от всяка страна от ЕС, както и национални експерти. Две трети от 
работната сила са одитори от всички националности в ЕС, а около половината от 
служителите са жени. Бюджетът на ЕСП за 2019 г. е под 147 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. Отчетите на ЕСП са заверени от независим външен одитор и са 
приети от бюджетния орган на ЕС.  

Отчетът за дейността на ЕСП за 2019 г. е публикуван на уебсайта www.eca.europa.eu на 
23 официални езика на ЕС. 

 
Лице за контакт с пресата за този доклад:  
Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu Тел.: (+352) 4398 45410 Mоб.: (+352) 621 55 22 
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Предприети от ЕСП мерки в отговор на пандемията от COVID-19 

Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи 
да работи ефективно в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя одитни доклади, 
становища и прегледи в срок по време на пандемията от COVID-19, доколкото това е 
възможно в сегашните трудни времена. Същевременно ЕСП изразява своята благодарност 
към всички, които работят за спасяването на животи и се борят с пандемията 
в Люксембург, Европейския съюз и по целия свят. Продължаваме ангажимента си да следваме 
политиката на правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве. 
Стремим се да ограничим негативното въздействие на кризата върху нашите служители 
и предприехме предпазни мерки, за да сведем до минимум риска за тях и техните семейства. 

  
 


