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Одиторите на ЕСП настояват да им бъде даден ясен 
и официален мандат за Европейския паричен фонд 

Съгласно становището, публикувано днес от одиторите на ЕСП, позицията на Европейската сметна 
палата като външен одитор на предложения Европейски паричен фонд следва да бъде определена по-
ясно. ЕСП предлага също при надзора на Европейския паричен фонд от страна на Европейския 
парламент да се взимат предвид становищата и докладите на нейните одитори. 

Европейската комисия предлага създаването на Европейски паричен фонд с цел да бъде заменен 
настоящия Европейски механизъм за стабилност, който предоставя финансова помощ на страните от 
еврозоната със сериозни финансови затруднения. Европейският механизъм за стабилност попада извън 
обхвата на бюджета на ЕС, тъй като се финансира чрез споразумение между държавите членки.  

В своето становище ЕСП приветства предложението на Комисията, но подчертава, че е необходима 
стабилна рамка за отчетност, както и надзор от страна на ЕП на новия фонд, който да взема предвид 
нейното становище като външен одитор. За да се засилят отчетността и общественият контрол, одиторите 
на ЕСП настояват за ясна и официална процедура, която да отчита резултатите от одитните доклади при 
процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Понастоящем 
Европейската комисия предлага както одитори на ЕСП, така и одитори от частния сектор и Съветът на 
одиторите на самия фонд да извършват одитите на редовността, на съответствието, на изпълнението и на 
управлението на риска по отношение на ЕПФ.  

„Приветстваме намерението на Комисията с това предложение да въведе ЕМС в правната рамка на 
ЕС,“ заяви Алекс Бренинкмейер, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на становището. „По принцип 
следва да се избягва даването на множество одитни правомощия, за да се намали рискът от 
противоречащи си одитни становища, дублиране или припокриване на дейността на различните 
външни одитори.“ 

За да се избегне скъпото припокриване, заявяват одиторите, тяхната роля като независим външен одитор 
на ЕПФ следва да бъде ясно дефинирана във всяко законодателство, където да се посочва изрично, че 
ролята на одиторите от частния сектор и други форми на одит ще бъдат само допълващи. Ако не бъде 
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внесена яснота по този въпрос, това може да доведе до заключението, че такива назначения изключват 
мандата на ЕСП за външен одит.  

Одиторите на ЕСП са идентифицирали също редица ключови предизвикателства по отношение на рамката 
за одит и отчетност, прилагана за съществуващия ЕМС. Според тях мандатите на членовете на Съвета на 
одиторите са твърде кратки и отчитането на резултатите от страна на Съвета е много ограничено. Освен 
това провежданите одити на изпълнението и дейности за оценка по отношение на ЕМС са в ограничен 
мащаб. 

Бележки към издателите 

Лидерите на ЕС предоставиха политически насоки как предложената реформа да се проведе на два етапа. 
До края на 2018 г. ще бъдат изготвени основните характеристики на един по-стабилен модел на ЕМС, 
включително възможните бъдещи етапи на укрепване на неговата роля и управление. Този етап ще 
разгледа предложението на Комисията, при което междуправителственият характер на ЕМС ще бъде 
запазен. В по-дългосрочен план страните членки на ЕМС и Европейският съюз могат да обмислят 
възможността за включване на ЕМС в правната уредба на ЕС. 

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент 
и Съвета. 

Становище № 2/2018 на ЕСП относно механизмите за отчитане и одит на предложения Европейски 
паричен фонд (ЕПФ) на английски език е публикувано на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu — други езикови 
версии ще бъдат добавени скоро. 
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