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Тони Мърфи встъпва в длъжност като
председател на Европейската сметна
палата
Днес, 1 октомври 2022 г., Тони Мърфи поема функциите на председател на ЕСП с мандат
от три години с възможност за подновяване.
На 20 септември 2022 г. г-н Тони Мърфи (Ирландия) беше избран от членовете на ЕСП за
председателския пост на институцията за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември
2025 г. Той ще замени на тази длъжност г-н Клаус-Хайнер Лене, оглавяващ ЕСП от 2016 г.
Г-н Тони Мърфи (Кабра, Дъблин), става член на ЕСП през 2018 г. и отговаря предимно за
провеждането на финансови одити, включително в качеството си на член на ЕСП, отговарящ
за Годишния доклад относно бюджета на ЕС. Под неговото ръководство са извършвани
също така одити, свързани с темата за детската бедност, както и одити на редовността на
разходите в областта на политиката на сближаване на ЕС. Преди това е изпълнявал
длъжността директор на одитен състав IV на ЕСП (Пазарна регулация и конкурентоспособна
икономика) и ръководител на кабинета на член на ЕСП. Той започва кариерата си в края на
70-те години на миналия век като одитор в Сметната палата на Ирландия (Office of the
Comptroller and Auditor General) в Дъблин. Пълната автобиография на г-н Тони Мърфи може
да бъде намерена тук.
„За мен е голяма чест да бъда избран за председател на Европейската сметна палата.
Бих искал да изразя своята благодарност на членовете на ЕСП за доверието, което ми
гласуват,“ заяви Тони Мърфи малко след като бе избран. „Съзнавам добре, че този пост
представлява голяма отговорност. Ще съсредоточа усилията си върху това нашата
дейност да продължи да допринася за подобряване на отчетността и прозрачността
на действията на ЕС във всички области. Това е от съществено значение за
поддържането на доверието на гражданите в ЕС и неговите финанси.“
Г-н Тони Мърфи встъпва в длъжност като 12-тия поред председател на ЕСП във време,
в което пред ЕС като цяло — и в частност пред ЕСП — стоят значителни предизвикателства.
Една от най-важните задачи на институцията по време на мандата на г-н Тони Мърфи ще
бъде да се осигури необходимото за доброто и ефективно управление на бюджета на ЕС
с размер от 1,8 трлн. евро, както и за ефективния принос на инструмента Next GenerationEU
за икономическото възстановяване на 27-те държави членки.
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Обща информация
ЕСП е независимият външен одитор на Европейския съюз. Нейните одитни доклади
и становища 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 правителствата на
държавите членки. ЕСП предупреждава за наличие на рискове, предоставя одиторска
увереност, отчита добрите практики и слабите резултати и предлага насоки за създателите
на политики и законодателите относно възможното подобряване на управлението на
политиките и програмите на ЕС.
Двадесет и седемте членове на ЕСП избират помежду си председател, който да изпълнява
ролята на „пръв/първа сред равни“ за срок от три години с възможност за подновяване.
Председателят отговаря за стратегията на институцията, планирането и управлението на
дейността, комуникацията и връзките с медиите, правните въпроси и вътрешния одит, като
също така представлява институцията във външните ѝ отношения.
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