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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Жоел Елвингер за член на Сметната 
палата
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9-
0122/2019),

– като взе предвид член 129 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0030/2019),

А. като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на 
квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на 
условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз; 

Б. като има предвид, че на своето заседание на 12 ноември 2019 г. комисията по 
бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната 
палата;

1. изказва положително становище относно предложението на Съвета за 
назначаване на Жоел Елвингер за член на Сметната палата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за 
сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския 
съюз и на институциите на държавите членки за одит.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ЖОЕЛ ЕЛВИНГЕР

ОБРАЗОВАНИЕ

2019 г. (април – октомври) INSEAD
Международна програма за ръководни кадри

Юни 2012 г. INSEAD
Ускорена програма по мениджмънт

Май 2008 г. Изпит за завършен юридически стаж
Адвокат към Съда (Адвокатска колегия на Люксембург)

Юни 2006 г. Диплома за кандидат-нотариус

2005 – 2006 г. Стаж в кантората на нотариус Жозеф Елвингер, Люксембург

Май 2005 г. Приета в Адвокатската колегия на Люксембург

2004 – 2005 г. Специализация по люксембургско право

2003 – 2004 г. Куийн Мери, Лондонски университет, Обединеното кралство
Магистърска степен по данъчно право (оценка: със заслуги)

2002 – 2003 г. Факултет по право и политически науки, Екс ан Прованс
Магистърска степен по търговско право (оценка: добър)

2001 – 2002 г. Факултет по право и политически науки, Екс ан Прованс
Бакалавърска степен по право

1999 – 2001 г. Факултет по право и политически науки, Екс ан Прованс
Диплома за двугодишен цикъл на висше образование (DEUG) по 
право

1992 – 1999 г. Лисе дьо Гарсон, Люксембург
Диплома за завършено средно образование, секция Г 
(Икономика – Математика) (оценка: много добър)

1986 – 1992 г. Основно училище в Елмсанж и Валферданж

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От април 2009 г. до настоящия момент КАНТОРА ЖОЕЛ ЕЛВИНГЕР
Адвокат към Съда

Ноември 2006 г. – 
март 2009 г. КАНТОРА TURK & PRUM, Люксембург
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Април 2005 г. – 
октомври 2006 г. LINKLATERS LOESCH, Люксембург,

отдел „Корпоративни традиционни клиенти“
Ноември 2003 г. – 
юни 2004 г. ERNST & YOUNG GLOBAL, Лондон

Стаж от два дни седмично в отдел  
„Финанси и инфраструктура“

Юли 2003 г. LINKLATERS LOESCH, Люксембург,
Едномесечен стаж в отдел „Банкиране“

Юни 2002 г. – юли 2002 г. WILDGEN & ASSOCIES, Люксембург 
Шестседмичен летен стаж

Септември 2001 г. Нотариална кантора Жозеф ЕЛВИНГЕР, Люксембург
Едномесечен летен стаж

Септември 2000 г. Нотариална кантора Жозеф ЕЛВИНГЕР, Люксембург
Едномесечен летен стаж

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

От 2011 г. до настоящия момент Cebi International S.A., член на управителния съвет

От 2014 г. до настоящия момент „Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte“, член на управителния съвет

От 2011 г. до настоящия момент CIGL Walferdange,
член на управителния съвет

От 2009 г. до настоящия момент Association Luxembourg Alzheimer,
член на управителния съвет

От 2009 г. до настоящия момент Детска ясла Walferdange asbl (Beienhaischen),
член на управителния съвет
от 2016 г. до настоящия момент – председател

ПОЛИТИЧЕСКИ МАНДАТИ

От декември 2013 г. до настоящия момент Депутат
Камара на депутатите, Люксембург

Парламентарни комисии:
Председател на комисията за средните класи и туризма
Заместник-председател на комисията по икономика
Член на комисията по финанси и бюджет
Член на комисията по труда и социалната сигурност
Член на комисията по одит

Община Валферданж (Люксембург):
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От ноември 2017 г. до настоящия момент Член на общинския съвет на община 
Валферданж

Януари 2016 г. – ноември 2017 г. Кмет на община Валферданж

Ноември 2011 г. – януари 2016 г. Член на колегията на кмета и общинските 
съветници на община Валферданж (общински 
съветник)

Ноември 2005 г. – ноември 2011 г. Член на общинския съвет на община 
Валферданж

ЕЗИЦИ

Люксембургски: майчин език
Френски: свободно владеене (писмено и устно)
Немски: свободно владеене (писмено и устно)
Английски: свободно владеене (писмено и устно)
Италиански: средно ниво (писмено и устно)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ЖОЕЛ ЕЛВИНГЕР ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1. Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, 
независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление 
на бюджета, или бюджетен контрол, или одит.

От 5 декември 2013 г. съм член на Камарата на депутатите на Великото херцогство 
Люксембург. Като депутат заемам или съм заемала следните длъжности:

- член на комисията по финанси и бюджет от 2013 г. до настоящия момент,

- член на комисията по контрол върху изпълнението на бюджета между 2014 и 
2016 г.,

- заместник-председател на комисията по икономика от 2013 г. до настоящия 
момент,

- член на комисията по одит от 2013 г. до настоящия момент,

- докладчик за данъчната реформа през 2016 г.,

- докладчик за закона относно бюджета на приходите и разходите на държавата 
през финансовата 2018 г.

В миналото съм отговаряла за установяването и изпълнението на бюджета (а така също 
и за управлението на персонала) на община Валферданж, с население 8000 души, като 
съм заемала следните длъжности:

- общински съветник от 2011 до 2015 г., както и

- кмет от януари 2016 г. до ноември 2017 г.

На общинско равнище понастоящем съм член на общинския съвет и продължавам да 
наблюдавам финансите на общината.

2. Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Започнах професионалната си кариера в адвокатската кантора Linklaters в Люксембург 
през 2005 г., а няколко месеца по-късно бях избрана за член на общинския съвет на 
община Валферданж (Люксембург). През ноември 2006 г. започнах работа в 
адвокатската кантора Turk & Prum в Люксембург. Въз основа на този опит и 
мотивирана да поема собствена отговорност, през 2009 г. реших да започна да работя 
самостоятелно и да открия своя адвокатска кантора в Люксембург.

В допълнение към опита си на адвокат към Съда (член на Адвокатската колегия на 
Люксембург от 2005 г.) в най-разнообразни области (фирмено право, трудово право, 
гражданско право, търговско право и др.), бих желала да посоча следните дейности, 
които ми дадоха възможност да се развия професионално в областта на финансите, 
финансовия контрол и управлението:
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През 2011 г., при изкупуването на групата Cebi от ръководството, допринесох активно 
– в качеството си на адвокат и бъдещ администратор на дружеството – за 
трансакцията, финансирането и преструктурирането на групата.

Като общински съветник (2011 – 2015 г.) и след това кмет на община Валферданж 
(2016 – 2017 г.) бях отговорна не само за финансите на общината, но и за 
организацията на общинските услуги и за персонала.

През 2013 г. бях избрана за член на Камарата на депутатите на 
Люксембург.

Приз 2016 г. бях определена за докладчик за данъчната реформа, влязла в сила на 
1 януари 2017 г. Тази реформа внесе подходящ баланс между данъчните облекчения в 
полза на домакинствата и предприятията, от една страна, и устойчивостта на 
публичните финанси, от друга страна. Повишавайки покупателната способност на 
домакинствата и конкурентоспособността на предприятията, тя допринесе за ръста на 
икономиката на Люксембург и за развитието на неговия пазар на труда. В допълнение 
към тези облекчения за физическите и юридическите лица мерките също така отразиха 
волята на правителството да приведе Люксембург изцяло в съответствие с 
международните стандарти в областта на данъчното облагане. В действителност, 
съобразно изискванията на преразгледания стандарт на Специалната група за 
финансови действия от 2012 – 2013 г. и Четвъртата директива относно борбата с 
изпирането на пари, престъплението „изпиране на пари“ беше разширено, за да 
включи, наред с останалото, данъчните престъпления. Това адаптиране на данъчното 
наказателно право беше отговор също така на препоръките на Европейската комисия, 
целящи да засилят още повече правилата на Европейския съюз в областта на борбата 
срещу изпирането на капитали и финансирането на тероризма.

Трябва да отбележа, че изготвянето на доклад от такъв мащаб допринесе за 
израстването ми в личностен план. Подготвителната законодателна работа, анализът 
на становищата на професионалните камари и ежедневните контакти с моите 
съграждани ми позволиха да придобия в кратко време цялостна представа за 
различните предизвикателства, искания и потребности, на които трябваше да се 
отговори. Това преживяване беше за мен истинска привилегия, която още повече 
засили убеждението ми, че политиката, публичните финанси и Европейският съюз 
трябва в по-голяма степен да се доближат до гражданите.

Въз основа на този мой опит на следващата година колегите от комисията по финанси 
и бюджет ми възложиха задачата да представя доклада за бюджета на приходите и 
разходите на държавата за финансовата 2018 година. Голямото предизвикателство и 
този път беше да се следва амбициозна инвестиционна политика, за да се гарантира 
качеството на живот в нашата държава, като при това се избегне рискът да не бъдат 
спазвани критериите на Пакта за стабилност и растеж. При все че съществува риск 
бюджетните средства сами по себе си често пъти да бъдат разглеждани абстрактно, 
криещите се зад бюджетните позиции цели отразяват съвсем конкретни политически 
ангажименти (инфраструктура, мобилност, образование, устойчиво развитие). Поради 
тази причина включих в изготвянето на доклада и представители на бъдещите 
поколения. Това сътрудничество не само позволи на младите хора да получат 
първоначална представа за бюджетната политика на едно правителство, но също така и 
да изкажат своето мнение относно предизвикателствата, с които възнамеряват да се 
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справят в бъдещето –  едно бъдеще, които им принадлежи.

3. Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и 
многоезикови организации или институции, установени извън Вашата държава на 
произход?

След като изучавах право в Екс ан Прованс (Франция) и Лондон (Обединеното 
кралство), започнах професионалната си кариера като адвокат в международната 
кантора Linklaters, преди да се присъединя към люксембургска адвокатска кантора. 
Люксембург е многокултурна и многоезична държава. Например в община 
Валферданж, на чийто общински съвет съм член от 2005 г. (общински съветник и 
съответно кмет през периода 2011 – 2017 г.), 53% от населението не е от 
люксембургски произход и включва близо 93 различни националности. Следователно 
от близо 15 години общувам със съгражданите си в тази многокултурна среда.

Овен това преминах две обучения за ръководни кадри в INSEAD, Европейския 
институт по бизнес администрация във Фонтенбло (Франция). Във всеки курс имаше 
около четиридесетина участници от различни държави и поле на изява, с които 
продължавам да поддържам редовно връзка.

4. Били ли сте освобождавана от отговорност за предходно изпълняваните от Вас 
управленски функции, ако се е прилагала такава процедура?

Бях освободена от отговорност за съвкупността от задължения, които ми бяха 
възложени в контекста на функциите ми на администратор в частния сектор и в 
сектора на организациите с нестопанска цел.

Тази процедура не е приложима по отношение на политическите ми мандати.

5. Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат от 
политическа номинация?

Извън политическите мандати на общинско и национално равнище вследствие на 
демократични избори, единствената длъжност, възложена ми от правителството, е 
неплатеният петгодишен мандат (2014 – 2019 г.) като член на управителния съвет на 
публичното дружество „Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“.

6. Кои са трите най-важни решения, в чието вземане сте участвали в рамките на 
професионалната Ви кариера?

Позволете ми да посоча няколко решения на люксембургското правителство, по 
свързаните с които законопроекти работи комисията по финанси и бюджет, преди да 
те бъдат гласувани от Камарата на депутатите.

Тези решения са свързани с 1) прозрачността, борбата срещу данъчните измами и 
избягването на данъци, 2) данъчното облагане и 3) доброто управление на публичните 
финанси:

- Борба срещу данъчните измами и избягването на данъци: като депутат имах 
възможност да наблюдавам отблизо усилията на Люксембург да спази 
европейските изисквания и да приведе системата си от данъчни конвенции в 



PE642.947v02-00 10/17 RR\1192654BG.docx

BG

съответствие с международните стандарти (на ЕС и ОИСР). Посредством редица 
съгласувани законопроекти правителството подсили разпоредбите относно 
съответствието и прозрачността в данъчната сфера. Като пример бих посочила 
премахването на банковата тайна през 2014 г., транспонирането в националното 
право на Директива (ЕС) 2016/2258 относно задължителния автоматичен обмен на 
информация в областта на данъчното облагане във връзка с подлежащи на 
докладване трансгранични договорености (Пета директива за административното 
сътрудничество), а така също транспонирането на Първата директива срещу 
избягването на данъци за борба с агресивното данъчно планиране.

- Данъчната реформа от 2016 г.: през 2016 г. представих, от името на комисията по 
финанси и бюджет, доклада относно данъчната реформа, която имаше за цел да 
засили по целенасочен начин покупателната способност на домакинствата и 
конкурентоспособността на предприятията.

- Пакет за бъдещето: прилагането на „Пакета за бъдещето“ (Zukunftspak), строга 
програма за икономии, гласувана от Камарата на депутатите през декември 
2014 г., отразяваше волята на правителството да стабилизира трайно публичните 
финанси, да намали структурния дефицит и по този начин да гарантира по-голяма 
равнопоставеност между поколенията. При все че прилагането на тези мерки за 
икономии беше непопулярно, сега може да се констатира, че положението се 
подобри и че следователно мерките бяха необходими и обосновани.

Независимост

7. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно 
независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте спазвали това 
задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Като член на Сметната палата ще спазвам стриктно задължението за независимост в 
съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 
Ангажирам се да не изпълнявам никаква професионална дейност по време на своя 
мандат и ще спазвам задълженията за честност и порядъчност, що се отнася до 
поемането на нови функции след приключването на мандата. 

Ако бъда назначена за член на Сметната палата, ще се въздържам от всякаква 
допълнителна професионална дейност, била тя платена или не.

Също така ще напусна Адвокатската колегия на Люксембург и ще преустановя 
дейността си на адвокат.

Ще подам оставка също така от всички функции на администратор.

Що се отнася до мандатите ми на администратор в сферата на доброволческата 
дейност, готова съм да подам оставка от всички свои функции, ако комитетът по етика 
на Сметката палата реши, че упражняването на някой от тези мандати е несъвместимо 
с упражняването на мандата ми в Сметната палата.

Ако бъда назначена за член на Сметната палата, ще изпълнявам функциите си почтено, 
безпристрастно, прозрачно и независимо, съобразно член 286, параграф 1 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, и ще спазвам стриктно Кодекса за 
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поведение на членовете на Сметната палата. Също така няма да приемам инструкции 
от който и да е външен източник и ще се въздържам от всякакви действия, които са 
несъвместими с характера на бъдещите ми функции.

8. Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен 
партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които 
биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Лично аз не участвам в никакво стопанско или финансово дружество.

Моят баща е единственият акционер в люксембургското дружество Cebi International 
S.A. (автомобилна промишленост). Аз не участвам в текущото управление на 
дружеството.

Моят съпруг е единственият съдружник в дружество с ограничена отговорност, 
установено по люксембургското право и специализирано в областта на 
икономическите консултации; той управлява портфейл от клиенти като 
застрахователен брокер и е независим администратор на дружества.

Нямам конфликт на интереси; в случай че в бъдеще такъв възникне, ще се въздържа от 
подобно решение.

9. Готова ли сте да разкриете пред председателя на Палатата всички Ваши финансови 
интереси и други ангажименти и да ги оповестите публично?

Напълно съм готова да разкрия всички свои финансови интереси и други ангажименти 
пред председателя на Сметната палата и да ги оповестя публично.

Декларацията ми за интереси е вече публикувана на интернет сайта на Камарата на 
депутатите, в съответствие с Правилника за дейността на камарата на депутатите и с 
Кодекса за поведение на люксембургските депутати по отношение на финансовите 
интереси и конфликтите на интереси.

10. Страна ли сте по висящо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, 
моля, представете подробности.

Не, не съм страна в съдебно дело.

11. Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако това е така – на какво 
равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако 
отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Понастоящем съм член на Камарата на депутатите, както и член на общинския съвет 
на община Валферданж.

В качеството си на депутат съм член на регионалния комитет и на управляващия 
комитет на партията, на която съм член. Член съм също така на комитета на местната 
секция на моята партия.

12. Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще прекратите 
ли изпълнението на всякакви активни и отговорни функции в политическа партия, 
ако бъдете назначена за член на Палатата?



PE642.947v02-00 12/17 RR\1192654BG.docx

BG

Потвърждавам, че в случай че бъда назначена за член на Сметната палата, ще подам 
оставка за всички посочени по-горе длъжности, а именно общински съветник и 
депутат.

Ще подам също така оставка като член на комитета на местната секция на моята 
партия.

13. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори измама и/или 
корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Тъй като Сметната палата не притежава правомощия за провеждането на разследвания, 
се задължавам да уведомя Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за всички 
случаи на измама или корупция, за да може съответно OLAF да проведе разследване. 

Разбира се, ще прилагам едни и същи правила независимо от засегнатото лице или от 
засегнатата държава членка.

Изпълнение на функциите

14. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на 
добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би 
могла да допринесе за нейното прилагане?

Принципът на законност трябва да се спазва при всякакви обстоятелства при 
управлението на публичните финансови средства. Но спазването на законите и на 
правилата не гарантира само по себе си ефикасното управление на средствата. 
Следователно доброто финансово управление е от изключително значение за всяка 
публична служба и предварително условие за предоставянето на качествени 
обществени услуги на гражданите.

Доброто финансово управление се изразява в зачитането на обществените интереси от 
страна на всяка публична служба и на всички равнища с оглед на доброто усвояване, 
със съответната дължима грижа и отговорност, на публичните бюджетни средства, 
като се поставя акцент върху принципите на ефективност, ефикасност и 
икономичност.

По мое мнение основните характеристики на доброто финансово управление, 
прилагано успешно на всички равнища, са:

- ясни и широко оповестени организационни ценности, както и стратегически цели, 
ориентирани към добро финансово управление,

- управленска структура, която е способна да обезпечи предоставянето на 
обществена услуга,

- предварително утвърдена рамка за управление на дейността: определяне на 
конкретни цели, ясни и осъществими (във всички сфери на дейност, обхванати от 
бюджета), съчетани с непрекъснат контрол и непрекъсната оценка с помощта на 
предварително установени показатели (определяне на показатели за 
изпълнението),
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- ефективна система за вътрешен контрол,

- оперативна информационна система за управление,

- публичния характер и прозрачността на финансовите операции в публичните 
служби като цяло (национални и местни), и

- ясна управленска отговорност.

Сметната палата може да допринесе за развитието на подобна култура на финансово 
управление, като провежда одити, зачитайки горепосочените критерии, благодарение 
на които могат да се разкриват съществуващите рискове и слабости и Палатата може 
да предлага препоръки.

15. Съгласно Договора Палатата е длъжна да подпомага Парламента при 
упражняването на правомощията му за контрол върху изпълнението на бюджета. 
Как бихте подобрили още повече сътрудничеството между Палатата и Европейския 
парламент (и по-специално неговата комисия по бюджетен контрол) с цел засилване 
на обществения контрол над общите разходи и повишаване на икономическата му 
ефективност?

Доброто сътрудничеството между Европейския парламент и Сметната палата е от 
първостепенно значение, за да се осигури ефикасен контрол върху изпълнението на 
бюджета на Европейския съюз. Освен това тясното сътрудничество, установено преди 
няколко години и в рамките на което Европейският парламент се включва на ранен 
етап при изготвянето на работните програми, осигурява възможност на Сметната 
палата да предоставя целесъобразни продукти, които съответстват на потребностите на 
членовете на Европейския парламент. Адекватните последващи действия във връзка с 
докладите на Сметната палата от страна на Европейския парламент засилва 
въздействието на тези доклади.

Ако бъда назначена за член на Сметната палата, ще бъда на разположение на 
Европейския парламент, и по-конкретно на комисията по бюджетен контрол, за 
обсъждане, в рамките на двустранен обмен, на всеки въпрос от интерес за членовете на 
Европейския парламент или на Вашата комисия и съм готова да допринасям със своя 
опит в случай на необходимост.

16. Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението? Как 
заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Одитите на съответствието, финансовите одити и одитите на изпълнението се 
допълват. Докато при одита на съответствието се оценява дали дейностите и 
програмите са били изпълнени в съответствие с нормативната уредба, одитът на 
изпълнението е съсредоточен върху дейностите и програмите, за да бъде оценено дали 
те са били осъществени оптимално, в съответствие с принципите на  ефективност, 
ефикасност и икономичност.

Спазването на правилата не може да гарантира само по себе си правилното използване 
на финансовите средства съобразно определените цели и в полза на европейските 
граждани, главно в контекста на ориентираността към изпълнението, която се 
превръща във все по-важен аспект в бюджета на Европейския съюз. Следователно 
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одитът на изпълнението осигурява независима оценка, чрез която се проверява по 
какъв начин предметът на одита (дейност, програма или субект) е управляван, каква 
стойност е донесъл на Съюза, а следователно и на неговите граждани, и се разглежда 
дали предметът на одита е постигнал поставените цели (ефикасност) по ефективен и 
икономичен начин, използвайки минимално количество ресурси за постигане на 
максимално въздействие.

По мое мнение одитът на 
изпълнението:

- допринася за повишаване на отговорността на лицата, управляващи финансовите 
средства (по-голяма прозрачност относно начина, по който предоставените 
средства са били използвани), чрез независима оценка,

- допринася съществено за процеса на вземане на решения на Европейския 
парламент и на Съвета в рамките на процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и при преразглеждането 
на нормативните актове,

- подобрява бъдещото изпълнение, като дава възможност да се определят 
областите, в които принципите на ефективност, ефикасност и икономичност могат 
да бъдат усъвършенствани, и да се отправят препоръки относно възможностите за 
подобрение.

Последният аспект е много важен, като се има предвид, че при одита на изпълнението 
не само се разкриват слабостите, но целта му е също така да се предоставят препоръки 
на управляващите средствата лица с цел намаляване на слабостите, решаване на 
възникналите проблеми, подобряване на управлението и поставяне на акцент върху 
добрите практики.

Лицата, управляващи финансовите средства, носят отговорност за отстраняването на 
слабостите и за изпълнението на отправените препоръки. За да бъдат препоръките 
правилно разбрани и да бъдат приети от възможно най-голям брой управляващи 
финансовите средства лица, което е гаранция за правилното им прилагане 
впоследствие, от първостепенно значение е непрекъснатият диалог между различните 
участници през цялото време, докато трае одитът:

- съществената проверка и състезателното разследване допринасят за обсъждането 
на заключенията и препоръките с одитираните субекти,

- представянето на заключенията и препоръките на Европейския парламент засилва 
тяхното въздействие,

- проследяването на изпълнението на препоръките от страна на одитора прави 
оценка на степента, в която те са били изпълнени от управляващото финансовите 
средства лице.

17. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, 
националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен 
контрол) във връзка с одита на бюджета на ЕС?
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Националните одитни институции са естествените партньори на Европейската сметна 
палата. Следователно сътрудничеството между двете институции е от полза за всички. 
Националните одитни институции са добре запознати с процедурите в държавите 
членки, те познават слабостите и възможностите за подобрение, както и начините за 
постигането на това. В Европейския съюз, където 80% от бюджета е обект на 
споделено управление, тези задълбочени познания, подкрепени с опита на 
националните одитни институции, следва да се използват в полза на всички 
заинтересовани лица от Съюза. В член 287, параграф 3 от ДФЕС се подчертава също 
така значението на това сътрудничество, като се посочва, че при одит в държава 
членка „Сметната палата и националните одиторски органи на държавите членки 
осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на 
независимостта“. Това изтъква предизвикателството, свързано с тясното 
сътрудничество между Сметната палата и националните одитни институции, а именно 
независимото им функциониране, което е важна характеристика на всяка одитна 
институция.

Вече е постигнат известен напредък в установяването на добри работни отношения 
между Сметната палата и националните одитни институции:

- в рамките на Контактния комитет ръководителите на националните одитни 
институции и Сметната палата провеждат ежегодни заседания, за да обсъдят 
въпроси от взаимен интерес; освен това лицата за връзка на националните одитни 
институции провеждат редовно срещи, за да подготвят заседанията на 
ръководителите и на Контактния комитет, и създават работни групи, за да обсъдят 
конкретни въпроси;

- известно ми е освен това, че въз основа на член 287 от ДФЕС представители на 
националните одитни институции на одитираната държава членка се канят да 
придружат Европейската сметна палата по време на одитите на тяхната държава 
членка.

Позволявам си да направя четири предложения, чрез които да се подобрят 
допълнително отношенията между Сметната палата и националните одитни 
институции:

- създаването на редовни работни групи за обмен на най-добри практики на 
различни равнища ще допринесе за усъвършенстването на съществуващите 
процедури или приложни одитни методики и за разработването на общи добри 
практики, като целта е да се получи по-качествен краен продукт, от който биха 
имали полза всички заинтересовани лица;

- по-добрата комуникация на данни относно планираните одити ще доведе до по-
добро координиране на работата;

- споделяне на крайните продукти от одитите на споделена обща платформа с 
данни, за да може да се взема предвид работата на другите участници по време на 
собствените одити; и

- набелязване на възможности за съвместни обучения.

Ако бъда назначена за член на Сметната палата, ще подкрепям всички мерки, насочени 
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към подобряване на сътрудничеството и на конструктивния диалог между 
Европейския парламент, върховните одитни органи и Европейската сметна палата, за 
да се засили контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза.

18. Как бихте развили допълнително механизма на докладване на Европейската сметна 
палата с цел предоставяне на Европейския парламент на цялата необходима 
информация относно точността на данните, които държавите членки предават на 
Европейската комисия?

С оглед на повишения интерес към изпълнението и ориентираността към постигането 
на резултати на бюджета на Съюза предоставянето на надеждни, точни и пълни данни 
е задължително за Европейския парламент, а следователно и за Европейската сметна 
палата, за да се прави ефективна оценка на тези аспекти и да се вземат информирани 
решения.

Сметната палата следва да привлича по-силно вниманието върху проблемите във 
връзка с качеството на данните, установявани по време на нейните одити, и да отправя 
препоръки с оглед на преодоляването на установените слабости.

Сметната палата би могла да провежда аd hoc одити по определени въпроси, в 
различни области на политиката, за проверка на качеството на данните, така че да 
бъдат разкривани по-голям брой слабости.

Други въпроси

19. Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента относно 
назначаването Ви за член на Палатата е отрицателно?

Доверието на комисията по бюджетен контрол и на Европейския парламент в 
членовете на Сметната палата е от първостепенно значение за доброто функциониране 
на институцията.

Ако становището на Европейския парламент е отрицателно, ще поискам от 
правителството на Люксембург да преразгледа моята кандидатура.
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