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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. отбелязва, че установеният от Европейската сметна палата процент на грешки в 

„Природни ресурси“ за 2015 г. в размер на 2,9% (за разлика от 3,6% през 2014 г.) 

продължава да намалява и че това е най-ниският процент сред политиките със 

споделено управление; отбелязва, че изчисленият процент на грешки е 

незначително над прага на същественост от 2%; посочва, че капацитетът за 

предприемане на коригиращи действия, произтичащ от финансовите корекции и 

събраните вземания, намалява значително остатъчния риск за бюджета на ЕС; 

изтъква, че в много случаи проблемите са от административно естество и 

следователно процентът на грешки не следва да се разглежда като показател за 

измама, неефикасност или разхищение на средства; 

2. отбелязва, че ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ положи много 

усилия през 2015 г., за да гарантира, че се увеличава способността на органите на 

държавите членки да предотвратяват грешки при разходването на средства в 

областта на селското стопанство и да изпълняват своите програми за развитие на 

селските райони; приветства ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 

положителното въздействие, видно от годишния доклад на Европейската сметна 

палата за 2015 г., и счита, че нейните действия следва да осигурят добра основа за 

най-важните години от настоящия разходен период 2014 – 2020 г.; 

3. отбелязва, че в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) съществуват 

две много различни, но допълващи се политики с различни проценти на грешки: 

за първия стълб – Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ): 2,2% и 

за втория стълб – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР): 5,3%, като Палатата потвърждава намаляващия във времето процент 

на грешки в областта на развитието на селските райони; отбелязва също така 

забележката на Палатата, че държавите членки не са взели предвид в достатъчна 

степен приоритетите на ЕС1, и счита, че разликата може да се обясни с различната 

структура, организация, обхват и цели на двата стълба на ОСП; отбелязва, че 

бюрократичната тежест по отношение на финансирането в рамките на втория 

стълб допринася за увеличаване на броя на грешките, и подчертава 

необходимостта да се продължи опростяването на процедурите за финансиране по 

ЕЗФРСР; приветства като цяло правилно извършените директни плащания; 

4. изисква Европейската сметна палата да продължи да представя отделни оценки за 

ЕФГЗ, ЕЗФРСР и функция 2, също и след приключването на следващата 

финансова година, тъй като отделните оценки дават възможност за целенасочени 

действия с цел подобряване на значително различаващите се проценти на грешки; 

5. подчертава, че е налице съществена разлика в естеството на грешките, а именно в 

разграничението между небрежност и по-големи грешки; отбелязва, че при по-

                                                 
1  Годишен доклад на ЕСП за 2015 г., точка 7.76.  



 

PE592.130v02-00 4/8 AD\1113627BG.docx 

BG 

голямата част от количествено измеримите грешки става въпрос за завишено 

деклариране на допустимите за подпомагане площи, като на това деклариране се 

дължат общо 0,7% от общия изчислен процент на грешки, докато 

нередности/нарушения от страна на националните администрации представляват 

само изолирани случаи; посочва освен това, че в много случаи не става въпрос за 

неправилни инвестиции, а по-скоро за изразходването на средства за проекти, 

бенефициенти или разходи, които нямат право на подпомагане, например тъй 

като процедурата за възлагане на обществени поръчки не е била спазена; 

6. подчертава колко е важно отново да се потвърди легитимността на ОСП като един 

от основните инструменти за предприемане на действия на ЕС, насочени към 

запазването и създаването на заетост и конкурентоспособност в селските райони; 

призовава за по-ясно разграничение между различните видове грешки, тъй като се 

установяват грешки, които не водят до отрицателни финансови последици, като 

например неточно деклариране на площи вследствие на прекомерно използване; 

изисква тези грешки да бъдат класифицирани в четири категории: 1. грешки без 

отрицателни финансови последици; 2. небрежност; 3. груба небрежност; 4. 

измама; счита, че Комисията следва да изиска от държавите членки да включват в 

плановете за действие коригиращи действия за преодоляване на най-често 

срещаните причини за грешки, да преразгледа своята стратегия за одитите на 

съответствието в областта на развитието на селските райони и да гарантира 

правилното прилагане на процедурата за изготвяне на декларацията за 

достоверност във връзка със законосъобразността и редовността на операциите; 

насърчава използването на опростени варианти за разходите, като например 

стандартни разходи за единица продукт, когато това е целесъобразно, в рамките 

на програмите за развитие на селските райони, с цел по-нататъшно намаляване на 

процента на грешки, намаляване на административната тежест и стимулиране на 

предприемачеството; 

7. приветства публикувания отчет за дейността за 2015 г. на ГД „Земеделие и 

развитие на селските райони“, в който ясно се посочва приносът на ОСП за 

конкурентоспособността на европейското селско стопанство като цяло, за 

хранително-вкусовата промишленост, както и за укрепването на селските райони; 

поради това призовава за солидно финансово обезпечаване на ОСП в бъдеще, така 

че тя да може да продължи да работи за осъществяване на залегналите в 

Договорите цели, като същевременно допринася и за опазването на околната 

среда и справянето с изменението на климата; потвърждава, че въз основа на 

годишния отчет за дейността за 2015 г. държавите членки разполагат с достатъчна 

информация, за да откриват и коригират грешките преди декларирането на 

разходите пред Комисията; приветства включването на по-широк набор от 

показатели в годишния ѝ отчет за дейността с цел показване на тенденциите в 

областта на политиката във времето и насърчава Комисията да продължи тази 

практика, за да информира по-добре съзаконодателите и Палатата във връзка с 

развитието на сектора, неговото въздействие и по-широк контекст; 

8. подчертава, че надеждността на процентите на грешки в директните плащания по 

ОСП и в програмите за развитие на селските райони, както е докладвано от 

държавите членки, може да бъде допълнително подобрена чрез конкретни 

планове за действие, когато е необходимо, и от използването от страна на 



 

AD\1113627BG.docx 5/8 PE592.130v02-00 

 BG 

държавите членки на наличната информация, за да открият и коригират грешките 

преди декларирането на разходите пред Комисията, което може да доведе до по-

нисък процент на грешки в резултат на ранно откриване;  

 подчертава, че държавите членки следва да предават доклади своевременно; 

9.  подчертава значението на възможността за извършване на авансови плащания 

преди 16 октомври, а също и след края на 2017 г., по-специално по отношение на 

плащанията за площ за изправените пред природни или други специфични 

бедствия площи, като същевременно се имат предвид икономическото положение 

на земеделските стопани и двете дерогации от член 75 от Регламент (ЕС) № 

1306/2013 по отношение на 2015 и 2016 г.; 

10. отбелязва, че установените от Палатата проценти на грешки – въз основа на малка 

извадка проверени плащания (180) – понастоящем са много близки до тези, 

прогнозирани от Комисията на базата на извършения от нея преглед на хиляди 

проверки на място, и счита, че по-нататъшно значително намаляване на 

процентите на грешки би могло да се постигне единствено с цената на 

непропорционални разходи с оглед на мерките, които вече са били приложени 

през последните години, по-специално в общата рамка за мониторинг и оценка, и 

финансови корекции с цел защита на бюджета на ЕС в тази област на политиката; 

11. призовава както Комисията, така и органите на държавите членки да продължат, 

доколкото е възможно, да управляват и намаляват сложността по отношение на 

директните плащания, особено ако в рамките на държавите членки участват 

множество различни равнища в управлението на ЕФГЗ и фондовете за развитие 

на селските райони; 

12. признава все по-честите случаи на спиране и прекъсване на плащания от страна 

на Комисията, чрез което тя гарантира систематично предприемане на 

коригиращи действия в случаите на установени недостатъци; 

13. потвърждава факта, че програмите за доставка на плодове и мляко в училищата 

създават единна програма, ориентирана в по-голяма степен към ползвателите, 

отколкото досега, което подобрява приемането и изпълнението ѝ; подчертава 

необходимостта по-малките програми да бъдат адаптирани спрямо местните 

особености; в тази връзка приветства инициативата на Комисията за незабавно 

опростяване, с която се предлага преразглеждане с цел намаляване на 

бюрокрацията; 

14. подчертава, че малките програми пораждат по-слаб интерес и/или отчитат 

постоянно високи проценти на грешки поради недостатъчната си гъвкавост; 

призовава поради това Комисията да преразгледа и опрости тези програми с цел 

намаляване на свързаната с тях бюрокрация, което ще послужи както за 

повишаване на привлекателността им, така и за намаляване на процента на 

грешки; 

15. призовава по-малките програми да бъдат прехвърлени във втория стълб на ОСП; 

16. приветства новото поколение допълнителни финансови инструменти и счита, че 

те трябва да бъдат структурирани с по-ясни цели и достатъчна степен на контрол 
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в края на периода на изпълнение, за да се демонстрира тяхното въздействие и да 

се гарантира, че те няма да доведат до увеличаване на процента на грешки; 

17. призовава по отношение на националните разплащателни агенции на държавите 

членки, където през последните три години не са били отчетени очакваните 

резултати, отговорността за тези разплащателни агенции да бъде поета от вече 

назначените длъжностни лица на ЕС, вместо от граждани на съответната държава 

членка; 

18. обръща внимание на многогодишния характер на системата за управление на 

селскостопанската политика и подчертава, че окончателната оценка на 

нередностите, свързани с прилагането на директивата, ще бъде възможна едва при 

приключване на програмния период; 

19. приветства новите правила за програмния период 2014 – 2020 г., включително 

мерките като определянето на одитните и сертифициращите органи, 

акредитацията на одитните органи, финансовия анализ и признаването на 

сметките, финансовите корекции и нетните финансови корекции, 

пропорционалния контрол и предварителните условия, които имат за цел да 

допринесат допълнително за намаляване на процента на грешки; приветства също 

така определянето на понятието „сериозни недостатъци“ и очакваното по-високо 

равнище на корекции по отношение на често срещаните недостатъци; 

20. приветства новия подход на Комисията за анализ на процента на грешки; 

отбелязва новата процедура, приложена за пръв път през 2016 г., за предварителен 

контрол на равнището на земеделските стопанства независимо от специфични 

национални правила, при същевременно запазване на правилото за случаите на 

незначителни грешки; при все това отбелязва, при същевременно гарантиране на 

планираните цели на политиката, необходимостта от допълнително опростяване 

поради голямата сложност на условията; подчертава, че е необходима по-голяма 

пропорционалност на системата за налагане на санкции, тъй като откриването на 

незначителни грешки не следва непременно да води до спиране на плащанията; 

21. приветства актуализацията на системата за идентификация на земеделските 

парцели (СИЗП), която позволява по-прецизно идентифициране на парцелите, тъй 

като отразяването им е голям източник на грешки; изисква Комисията и 

държавите членки да се справят с натрупалите се необработени заявления в 

имотния регистър в някои държави членки, което е в състояние да засегне 

бъдещото финансиране, както и да осигуряват надеждна и актуална информация и 

изображения в СИЗП, за да се намали рискът от грешки във връзка с декларирани 

завишени площи земи, за които е допустимо подпомагане; потвърждава, че 

предвид повишаването на надеждността на данните при прилагането на по-често 

актуализирана система за контрол във всички държави членки, в средносрочен 

план ще се понижи процентът на грешки, както потвърждава и Европейската 

сметна палата, и че в дългосрочен план с по-доброто използване на свободни 

сателитни изображения процентът на грешки ще намалее още повече; отбелязва, 

че на равнището на държавите членки вече има стремеж и инициативи за по-

нататъшното опростяване на ОСП, като същевременно се гарантира точност, 

съвместима с измерванията с помощта на глобалната система за определяне на 
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местоположението (GPS); подчертава значението на намаляването на 

бюрократичната тежест, възникнала в резултат от дублирано измерване на 

парцели, които по-рано (вече) са били измерени, както за земеделските стопани, 

така и за администрацията; отбелязва, че по-доброто използване на интегрираната 

система за администриране и контрол (ИСАК) за директни плащания, която 

обхваща базите данни за земеделските стопанства и заявленията за подпомагане, 

както и СИЗП, е ефективна по отношение на предотвратяването и намаляването 

на нивото на грешки; отбелязва, че Комисията следи правилното използване на 

коригиращите действия за преодоляването на някои области на слабости, тъй като 

Сметната палата установява, че по-голямата част от съобщените грешки са 

относително незначителни грешки от по-малко от 5% за всяко отделно 

деклариране на допустими за подпомагане площи; 

22. отбелязва, че опростяването на ОСП не следва да излага на риск жизнеспособното 

производство на храни, и призовава да бъдат предприети мерки за преминаване 

към нисковъглеродна икономика в областта на хранително-вкусовата и горската 

промишленост; 

23. отбелязва, че 2015 г. е първата одитирана година, през която мерките за 

екологизиране бяха напълно задължителни, което доведе до очаквано увеличаване 

на процента на грешки. 
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