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Съобщение за пресата 
Люксембург, 15 декември 2021 г. 

Работната програма на Европейската сметна 
палата е насочена основно към мерките 
в отговор на COVID-19 и политиките, 
свързани с климата 
Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес своята работна програма за периода от 
2022 г. нататък, в която са изложени нейните стратегически области и одитни приоритети. 
Те ще обхванат широк кръг от въпроси, отразяващи основните предизвикателства 
и значимите проблеми на ЕС. Приоритетно място имат мерките на ЕС във връзка 
с пандемията от COVID-19 и амбициите за борба с последиците от изменението на 
климата. Одиторите ще проверят внимателно тези и други области, за да установят дали 
ЕС използва ефективно парите на данъкоплатците, за да постига резултати съобразно 
възложените му правомощия и задължения. 

Глобалната пандемия от COVID-19 продължава да оказва сериозно въздействие върху 
живота на европейските граждани и се очаква да бъде фактор и занапред. Същевременно 
ЕС полага усилия и по целите си за борба с последиците от изменението на климата и за 
преминаване към по-модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. Ето 
защо програмите за възстановяване след пандемията от COVID-19 и мерките за борба 
с последиците от изменението на климата ще получат финансиране от ЕС в безпрецедентен 
мащаб.  

Работната програма на Европейската сметна палата за периода от 2022 г. нататък взе 
предвид по-специално тези две предизвикателства. Тя съдържа списък от 79 специални 
доклада и прегледи, които одиторите на ЕС възнамеряват да публикуват през следващите 
години. Те са свързани със стратегическите приоритетни области. Например, предвидени са 
16 доклада, свързани с областта на политика и разходи „Действия на ЕС в отговор на COVID-
19 и възстановяване след кризата“, въпроси относно възлагането на обществени поръчки за 
ваксините срещу COVID-19 и правото на свободно движение по време на пандемията. ЕСП 
ще публикува също така редица одитни констатации във връзка с Механизма на ЕС за 
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възстановяване и устойчивост, на който са предоставени 672,5 млрд. евро под формата на 
безвъзмездна финансова помощ и заеми, които ще бъдат използвани за инвестиции 
и реформи, с акцент върху екологичния и цифровия преход. В област „Изменение на 
климата, околна среда и природни ресурси“ ЕСП ще изготви 17 доклада, в т.ч. относно 
биогоривата, данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, 
незаконния риболов и транспортирането на животни.  

Одиторите ще разгледат и много други разходни области и области на политика на ЕС. 
В приоритетна област „Сигурност и европейски ценности“ те ще проверят външните 
дейности на ЕС — например като оценят как ЕС се справя с първопричините за миграцията 
в Африка и като анализират финансовата подкрепа на ЕС за грижите за бежанците в Турция 
— както и вътрешни въпроси, включително измамите при плащанията в рамките на общата 
селскостопанска политика и върховенството на закона в ЕС.  

Ще бъдат разгледани и ключови въпроси, свързани с конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, като сигурността на 5G клетъчните мрежи, производството на батерии 
и развитието на производството на микрочипове в ЕС. По отношение на фискалните 
политики ЕСП ще разгледа по-специално банковия надзор от страна на ЕС и единния пазар 
на инвестиционни фондове.  

С такъв широк кръг от теми ЕСП ще продължи да предоставя на гражданите на ЕС и на 
лицата, определящи политиките, независими доклади по ключови въпроси за бъдещето на 
ЕС, като откроява както добрите постижения, така и съществуващите слабости. През 2021 г. 
ЕСП публикува 32 одитни доклада и прегледа по теми, свързани с околната среда, 
данъчното облагане, мобилността, изпирането на пари, миграцията и правата на 
потребителите. 

 

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 2022 г. нататък е публикувана на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС. 
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