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Предговор

През 2020 г., с ново ръководство в повечето институции на ЕС
(Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската
комисия и Европейската централна банка) и след изборите за
Европейски парламент, ЕС се намира на важен кръстопът и трябва
да използва тази нова енергия, за да постигне резултати. Ролята
на ЕСП като независим външен одитор на Европейския съюз (ЕС)
изисква тя да проверява дали ЕС и неговите държави членки
постигат резултити от дейностите си и дали средствата на ЕС се
събират и изразходват в съответствие с приложимите правила
и разпоредби, както и дали се отчитат правилно.
Въпреки че общият годишен бюджет на ЕС от 140 млрд. евро
може да изглежда голям, от бюджетна гледна точка той е доста
малък и съставлява едва около 1 % от общия брутен национален
доход на всички държави членки на ЕС, общият размер на чиито
държавни разходи е 50 пъти по-голям. Ето защо е още по-важно
бюджетът на ЕС да се изразходва ефективно, което налага
нашата работа да се насочва все повече върху оценката на това
дали политиките и програмите на ЕС постигат своите цели
и добавят стойност.
Работната програма на Сметната палата за 2020 г., последната
работна програма, изготвена съгласно настоящата ѝ стратегия,
обхваща широк кръг от въпроси, които отразяват
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предизвикателствата, пред които понастоящем е изправен ЕС. Тя
е насочена към основните въпроси на устойчивото използване на
природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията,
сигурността и глобалното развитие, единния пазар, както и към
осигуряването на управленска отговoрност и ефективност на
равнище ЕС. Ще продължим да проверяваме всички тези
области, за да установим дали ЕС изпълнява обещанията си.
Подбрали сме нашите одитни задачи въз основа на оценка на
основните рискове при разходването на средства от ЕС
и изпълнението на политиките, като същевременно взехме
предвид и направени предложения. Тази година за първи път
Сметната палата определи някои тематични приоритетни
области, които да насочват одитната ѝ дейност, като науката
и технологиите, икономическата конкурентоспособност,
фискалната устойчивост и еврозоната, цифровизацията
и електронното управление, заплахите за сигурността,
принципите на правовата държава и демократичните ценности,
миграционния натиск, изменението на климата и социалните
и икономическите дисбаланси в европейските общества.
Одиторите ще разгледат също системата на Комисията за
предоставяне на увереност в областта на сближаването за
програмния период 2014—2020 г.
Темата за устойчивото развитие заема приоритетно място
в политическия дневен ред на ЕС и неговите държави членки,

затова и одиторите я поставиха в центъра на своята работа при
одитните задачи и проверки, които стартират през 2020 г. Те ще
обърнат внимание по-специално на действията, предприети от
ЕС съвместно с държавите членки за постигане на Целите на ООН
за устойчиво развитие (ЦУР). Като цяло на всички, с изключение
на три, от 17-те ЦУР съответства поне една от тези нови задачи за
работната програма за 2020 г. И накрая, ще продължим да
полагаме всички усилия, за да ограничим административната
тежест от нашата одитна дейност спрямо одитираните обекти.
По-долу е представен подробен списък на специалните доклади
и аналитичните прегледи, които възнамеряваме да публикуваме
през 2020 г.
Убедени сме, че широката гама от теми в работната програма на
ЕСП за 2020 г. ще ни позволи да продължим да предоставяме на
гражданите на ЕС, на институционалните заинтересовани страни
и на нашите партньори — както на равнище ЕС, така и на
равнище държави членки — независими и обективни доклади по
ключови въпроси за бъдещето на ЕС, които открояват както
добрите постижения, така и съществуващите слабости.

Klaus-Heiner Lehne
Председател
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Приоритетни
области,
определени
в стратегията на
Сметната палата за
периода 2018—
2020 г.

Категория
приоритет

Заглавие на задачата

Висок
приоритет

Пестициди
Отпадъци от
пластмаса
Ядрена безопасност

Устойчиво
използване на
природните
ресурси и действия,
свързани с климата

Екопроектиране
и енергийно
етикиране
Биологично
разнообразие
в земеделските земи
Опрашващи насекоми
Приоритет

Нови технологии за
наблюдение
в селското стопанство
Производство на
мляко и млечни
продукти
Морска среда

Инвестиции за
сближаване,

Висок
приоритет

Схема за търговия
с емисии за периода
след 2020 г.
Пътища, свързващи
европейските региони

Цел на задачата

Определяне на приноса на ЕС за намаляване на рисковете, свързани с употребата на пестициди.
Определяне на пропуските, пречките, плюсовете и минусите в резултат на приложения от ЕС
подход към отпадъците от пластмаса, по-специално опаковките от пластмаса.
Проверка на ефективността на прилагането от страна на Комисията на рамката на ЕС за ядрена
безопасност.
Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС във връзка с екопроектирането
и енергийното етикиране за постигане на целите на ЕС в областта на енергийната ефективност
и опазването на околната среда.
Оценка на приноса на селското стопанство за опазване и подобряване на биологичното
разнообразие до 2020 г.
Преглед на ефективността на действията на Комисията във връзка с ограничаването на
измирането на опрашителите.
Идентифициране на добри практики и предизвикателства, които възпрепятстват по-бързото
и по-широкообхватно внедряване на нови технологии за получаване на изображения за целите
на мониторинга на ОСП от страна на държавите членки и Комисията.
Анализ на управлението на мерките, предприети от Комисията в отговор на намаляващите цени,
и ефективността на постигането на нейните цели.
Преглед на действията на ЕС за ефективна защита на морската среда от замърсяване
и прекомерен улов, например чрез създаването на подходящи защитени морски райони.
Изготвяне на оценка на безвъзмездното разпределение на квоти за емисии по СТЕ (Схемата за
търговия с емисии).
Оценка на действията на Комисията за осигуряване на съответствие на пътните стратегии на
държавите членки и финансирането от ЕС с приоритетите на ЕС, с цел да се постигне
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Приоритетни
области,
определени
в стратегията на
Сметната палата за
периода 2018—
2020 г.
растеж
и приобщаване

Категория
приоритет

Заглавие на задачата

Цел на задачата

своевременно завършване на основната мрежа на TEN-T и да се подобри свързаността за
гражданите.
Инвестиции на ЕС
в областта на
културата
Цифровизация на
промишлеността в ЕС

Приоритет

Разходи за
изпълнението на
Европейските
структурни
и инвестиционни
фондове за периода
2014—2020 г.
Водещи инициативи
в областта на
транспорта
Задръствания
в градовете
Детска бедност
Приключване на
финансовите
инструменти за
периода 2007—2013 г.

Изготвяне на оценка на ефективността, устойчивостта и взаимното допълване на финансирането
от ЕС в областта на културата.
Анализ на ефективността на подкрепата от ЕС за националните стратегии за цифровизиране на
промишлеността и за центровете за цифрови иновации, предоставена с цел да се стимулират
иновациите в областта на цифровите технологии.
Изготвяне на оценка за наличието и надеждността на информацията относно разходите по
изпълнението на политиката на сближаване и използването на тази информация от Комисията
и от държавите членки.

Извършване на анализ на начина, по който Комисията управлява дългосрочното планиране
и разходната ефективност на големите инвестиции в транспортната инфраструктура.
Анализ на съществуващите политики за устойчив градски транспорт, пречките, които могат да
възпрепятстват тяхното изпълнение, както и начините, по които Комисията може да предприема
действия за тяхното смекчаване.
Оценка на ефективността на мерките, предприети от Комисията и държавите членки за борба
с детската бедност.
Изготвяне на анализ на това дали държавите членки и Комисията са направили адекватна
оценка на допустимостта на разходите, декларирани от финансовите инструменти по ЕФРР
и ЕСФ при приключването за програмния период 2007—2013 г.

5
Приоритетни
области,
определени
в стратегията на
Сметната палата за
периода 2018—
2020 г.

Категория
приоритет

Висок
приоритет
Предизвикателства
в областта на
миграцията,
сигурността
и глобалното
устойчиво развитие

Трансгранични
програми
Образование при
извънредни
обстоятелства
Кения
Дезинформация

Приоритет

Висок
приоритет
Функциониращ
Единен пазар
и устойчив Паричен
съюз

Заглавие на задачата

Приоритет

Европейска агенция за
гранична и брегова
охрана
Принципи на
правовата държава
в Украйна
Държавна помощ от
ЕС за банковия сектор
Обмен на данъчна
информация
Обзорен доклад
относно
предотвратяването на
финансови кризи
Политика на ЕС
в областта на
конкуренцията

Цел на задачата

Изготвяне на оценка на ефективността на подкрепата на ЕС за програмите за трансгранично
сътрудничество и специфичните предизвикателства при изпълнението за периода 2014—2020 г.
Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за подкрепа на образованието при
извънредни хуманитарни ситуации и продължителни кризи, с цел да се осигури достъп на
децата до безопасно, приобщаващо и качествено образование.
Изготвяне на оценка на подкрепата на ЕС за Кения и дали тя е добре координирана
и всеобхватна в един контекст, в който участват няколко други големи донори.
Изготвяне на оценка на ефективността на мерките за устойчивост с цел укрепване на
киберсигурността в ЕС.
Оценка на това дали Фронтекс — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е
ръководила изпълнението на новия си мандат добре: дали е успяла да удвои персонала си и да
разработи и приложи процедурите за закупуване на собствено оборудване.
Анализ на уместността и изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за справяне
с първопричините за корупцията в Украйна.
Изготвяне на оценка на ефикасността и ефективността на прилагането от страна на ГД
„Конкуренция“ на правилата на ЕС за държавна помощ и фондовете за подпомагане.
Изготвяне на оценка на ефективността на създадената от Комисията система за автоматичен
обмен на данъчна информация.
Изграждане на широка представа за действията на ЕС за повишаване на устойчивостта при
бъдещи финансови кризи.
Оценка на изпълнението на политиката на ЕС за конкуренцията в областта на сливанията,
картелите и антитръстовете.
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Приоритетни
области,
определени
в стратегията на
Сметната палата за
периода 2018—
2020 г.

Категория
приоритет

Заглавие на задачата

Резултати от дейността
на агенциите
Инструменти за
търговска защита
Единен механизъм за
преструктуриране
Съюз на капиталовите
пазари
Космически активи на
Европа
Надзор след
приключване на
програмата

Отговорно
и ефикасно
финансиране
и управление на ЕС

Висок
приоритет

Цел на задачата

Проверка на ефективността на системите за управление на изпълнението в агенциите на ЕС.
Оценка на прилагането от Европейската комисия на инструментите за търговска защита.
Изготвяне на оценка на това дали Единният съвет за преструктуриране е осигурил, въз основа на
подходящи ръководства, процедури и насоки, въвеждането на подробни планове за
преструктуриране и правилното определяне на МИПЗ.
Изготвяне на оценка на целта на Комисията да осигури по-лесен достъп на МСП до частно
финансиране, като се направи преглед на разработването и изпълнението на
конкретнитедействия, предприети в рамките на стратегията за съюз на капиталовите пазари.
Оценка на ефективността на действията на Комисията за насърчаване на използването на
услугите, предоставяни от основната космическа програма на ЕС, проектите „Коперник“ и
„Галилео“ през първите години от тяхното използване.
Оценка на ефективността на действията на Комисията във връзка с надзора върху държавите
членки, които са получили макрофинансова помощ, след приключване на програмата.

По-добро регулиране

Проверка на действащата в момента рамка на Комисията „По-добро регулиране“ и открояване
на основните поуки по отношение на основните инструменти и процедури: оценка на
въздействието, консултации със заинтересованите страни, мониторинг на прилагането на
правото на ЕС, последващ преглед и оценка.

Стратегическа
програма за
сътрудничество между
ЕС и Азия

Анализ на действията на ЕС в отговор на инициативата на Китай „Един пояс, един път“, поспециално стратегията за свързване на ЕС и Азия. Предвижда се прегледът да бъде последван от
одит относно изпълнението на стратегията.
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Приоритетни
области,
определени
в стратегията на
Сметната палата за
периода 2018—
2020 г.

Категория
приоритет

Приоритет

Заглавие на задачата

Цел на задачата

Финансиране на
устойчиви инвестиции

Изготвяне на оценка на ефективността на действията на ЕС за насърчаване и регулиране на
финансирането за устойчиво развитие.

Докладване относно
законосъобразността
и редовността
в областта на
сближаването

Оценка на целесъобразността на дейността на Комисията и на надеждността на нейните
доклади относно законосъобразността и редовността на разходването на средства в областта на
сближаването в годишните отчети за дейността и годишния доклад за управлението
и изпълнението на бюджета на ЕС.

Европейски
консултантски център
по инвестиционни
въпроси (ЕКЦИВ)
Управление на риска
в дейността на
митниците с цел
защита на
финансовите интереси
на ЕС
Финансови вноски от
трети държави

Оценка на това дали концепцията за Европейския консултантски център по инвестиционни
въпроси и въведените системи за управление и мониторинг допринасят за ефективността на
инициативата.
Оценка на целесъобразността на рамката на Комисията за общи критерии и стандарти за
финансов риск и на готовността държавите членки да прилагат тази рамка, за да постигнат
хармонизация при избора на митнически проверки.
Преглед на вноските от трети държави в бюджета на ЕС с цел финансиране на европейските
политики.
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Кои сме ние
Нашата мисия е да допринасяме за подобряване на
финансовото управление на ЕС, да насърчаваме усилията за
повишаване на отговорността и прозрачността и да действаме
като независим пазител на финансовите интереси на
гражданите на Съюза. Ние предупреждаваме за евентуални
рискове, предоставяме одиторска увереност и открояваме
недостатъците и успехите. Освен това ЕСП предлага насоки за
лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики,
и за законодателите, относно това как да подобрят политиките
и програмите на ЕС.

Сметната палата е външният одитор на ЕС. Създадена през
1977 г., Европейската сметна палата е една от седемте
институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург,
а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори,
служители със спомагателни функции и служители
с административни функции, от всички националности в ЕС.
Колегиалният орган на Европейската сметна палата включва по
един член от всяка държава членка на ЕС.

Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от
веригата на управленска отговорност на ЕС. Чрез тях се търси
отговорност от органите, натоварени с изпълнението на
политиките и програмите на ЕС: Комисията, други институции
и органи на ЕС и администрациите в държавите членки.
И накрая, чрез дейността си 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.

9
Публикации на есп
ЕСП изготвя:
—

годишни доклади относно бюджета на ЕС и Европейските фондове за развитие, в които се включва декларация за
достоверност;

—

специфични годишни доклади, които представят становища след извършени от ЕСП финансови одити на различните агенции
и органи на ЕС;

—

годишен доклад по аспекти на изпълнението;

—

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

—

прегледи, например обзорни доклади, информационно-аналитични документи и бързи прегледи на конкретни случаи;

—

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

За контакт с представители на ЕС
Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на
уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

За да намерите информация за ЕС
Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/europeanunion/index_bg.
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни
публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/europeanunion/contact_bg).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex
на адрес http://eur-lex.europa.eu.
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат
изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

