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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства годишния доклад на Комисията и припомня, че съвместните усилия на 

държавите членки и на Комисията за постигането на целта за засилване на 

регионалното сближаване следва винаги да бъдат съпровождани от защитата на 

финансовите интереси на ЕС и на държавите членки, като по този начин се 

гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват правилно и се отчитат 

напълно; отбелязва, че борбата с нередностите, свързани или несвързани с измама, 

също така засилва условията за усвояването на фондовете на ЕС и тяхното 

ефективно управление, като същевременно се подобряват обществените нагласи по 

отношение на финансираните от ЕС проекти; припомня, че не всички нередности са 

свързани с измама и че е важно добре да се разграничава грешката от измамата; 

подчертава, че установяването на малки грешки не следва да води до 

преустановяване на програмите за финансиране; изисква от държавите членки да 

разрешат проблемите, свързани с късното докладване за нередности; подчертава, че 

борбата срещу измамите е съвместна отговорност на държавите членки и 

Комисията; 

2. подчертава, че са направени редица положителни стъпки в посока провеждането на 

борба срещу измамите; приветства в тази връзка неотдавнашното създаване в 

рамките на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на ново разследващо 

звено за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Ф) и създаването 

във всяка държава членка на координационна служба за борба с измамите (АFCOS); 

припомня, че голямото процентно увеличение (21%) на нередностите при 

структурните фондове и Кохезионния фонд, свързани с измама през 2015 г., би 

могло да се дължи основно на факта, че плащанията за програмните периоди преди 

2007 – 2013 г. са били почти финализирани; отбелязва, че повечето от нередностите 

в политиката на сближаване се отнасят до Европейския фонд за регионално 

развитие; подчертава, че 371 нередности в политиката на сближаване, определени 

като свързани с измама, и 10 322 нередности, определени като несвързани с измама, 

съобщени за 2015 г., представляват нарушения, които са установени и за които са 

били или предстои да бъдат приети коригиращи мерки; 

3. счита, че извършването на сравнителен анализ на данните, съдържащи се в 

годишния доклад, със съпоставими данни за националните разходни схеми, 

включително относно нередности и измами, може да помогне за формулиране на 

целенасочени заключения относно разходването на средства за политиката на 

сближаване, включително по отношение на потребностите от изграждане на 

капацитет; 

4. подчертава необходимостта от увеличаване на усилията, насочени към ранното 

установяване на всякакви видове нередности; призовава Комисията и държавите 

членки да пристъпят към хармонизация на класифицирането, установяването и 

докладването на нередности между държавите членки; припомня належащата 

необходимост от по-добро използване на наличната информация в държавите 

членки с цел установяване на измами; при все това приветства превантивните и 
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корективните мерки, предприети от Комисията с цел избягване на нередности, 

свързани и несвързани с измама; призовава за по-тясно сътрудничество между 

държавите членки и националните органи с цел намаляване на броя на нередностите 

и за засилване на предотвратяването на измами; 

5. подчертава необходимостта от структурирана координация между управляващите 

органи и органите за борба с измамите, както и значението на координацията и 

обмена на най-добри практики между държавите членки и между самите държави 

членки, с цел да се хармонизира във възможно най-голяма степен подходът към 

справянето с измамите; приветства усилията на държавите членки за приемане на 

обща стратегия за борба с измамите и призовава Комисията да увеличи усилията за 

разширяване на стратегията, така че да обхване всички държави членки; подчертава, 

че както се изтъква в Годишния доклад за 2015 г. за дейността на Генерална 

дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на Комисията причината за 

повечето прекъсвания и временни преустановявания на оперативните програми се 

дължи на пропуски в организацията на органите за управление и контрол, в 

проверките на управлението от първо ниво, в одитната следа и използването на 

инструментите за финансов инженеринг; 

6. подчертава, че като се има предвид липсата на европейско определение за 

понятието „измама“ и наличието на различни правни системи, данните относно 

съобщените и след това установени като измами нередности не могат да бъдат 

използвани за статистически цели, за да се класифицира мащабът на проблема с 

измамите в държавите членки; 

7. оценява усилията на държавите членки да установяват, оценяват и докладват 

нередности и да прилагат ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите; 

подчертава, че действията за борба с измамите спомагат за насърчаване на 

развитието; призовава Комисията да използва също така техническа помощ, с цел да 

съдейства за укрепването на техническия и административния капацитет на 

управляващите органи, за да се гарантират ефективни системи за контрол, 

включително чрез въвеждане на по-опростени и по-прозрачни начини за 

кандидатстване, които да бъдат в състояние да намалят рисковете от измами и да 

гарантират, че всяка загуба може да бъде възстановена; препоръчва подобряване на 

прозрачността на всички равнища на управление на проектите; насърчава 

Комисията и държавите членки да продължават в същата посока, като в системите и 

процедурите за контрол включват постепенно систематичното използване на 

компютърни инструменти за провеждане на борба с нередностите; призовава 

Комисията да изготви и приеме специални насоки за оказване на помощ на 

националните органи при установяването на нередности; 

8. препоръчва допълнително засилване и насърчаване на децентрализирани подходи за 

прилагането на програмите и мерките в областта на политиката на сближаване с цел 

повишаване на ангажираността и отговорността на място, в близост до гражданите, 

с цел избягване на измамите; насърчава Комисията да продължи да извършва 

оценка на използването на инструментите за анализ на риска Arachne в държавите 

членки с цел засилване на проверките на управлението; 

9. призовава Комисията да засили превантивните си действия; приветства във връзка с 
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това създаването на система за ранно откриване на рискове и призовава по-

конкретно за укрепване на техническия и административен капацитет на 

управляващите органи, за да се осигурят системи за по-строг контрол, които да са в 

състояние да намалят риска от измами и да повишат способността за разкриването 

им, включително в по-слабо развитите региони, без да налагат излишна финансова и 

административна тежест; 

10. подчертава, че превенцията следва да включва работа за непрекъснато обучение и 

подкрепа за персонала, отговарящ за управлението и контрола на измамите в 

рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добрите 

практики между държавите членки; припомня решаващата роля на местните и 

регионалните органи и на заинтересованите страни в борбата срещу измамите; 

призовава Комисията и държавите членки да спазват изцяло разпоредбите, 

определящи предварителните условия в политиката на сближаване, по-специално в 

областта на обществените поръчки; призовава държавите членки да засилят своите 

усилия в областите, изтъкнати в годишния доклад на Комисията, по-специално що 

се отнася до обществените поръчки, финансовите престъпления, конфликта на 

интереси, корупцията, подаването на сигнали за нарушения и  определението за 

измами; 

11. подчертава, че за периода 2008 – 2014 г. от общо 816 нередности, съобщени от 

държавите членки като съмнения за измама, само 87 (10 %) са определени от ОЛАФ 

като действителни измами; подчертава, че несвързаните с измами нередности често 

се дължат на недостатъчното познаване на сложни правила и изисквания и често се 

дължат на сложността на процедурите и на изискванията; призовава държавите 

членки да увеличат усилията си, за да се подобри контролът на качеството на 

информацията, представена от Системата за управление на нередностите (СУН), по-

специално по отношение на описанието на установените нередности, съответните 

приоритетни области, както и локализирането на проектите и действията, засегнати 

от измами и нередности; 

12. препоръчва предприемането на стъпки за подобряване на възприемането на мерки 

за опростяване за периода 2014 – 2020 г. и предвид регулаторната рамка за периода 

след 2020 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове като инструмент 

за намаляване на риска от нередности в резултат на грешки; подчертава значението 

на прилагането на принципа на единния одит; счита, че опростяването на правилата 

и процедурите ще спомогне за намаляване на несвързаните с измами нередности; 

насърчава държавите членки и техните местни и регионални органи да споделят 

най-добрите практики в това отношение, като винаги се отчита необходимостта от 

правилен баланс между инструментите за бдителност и опростените процедури; 

13. подчертава, че в своята междинна оценка на политиката на сближаване, която ще се 

проведе през 2018 г., Комисията следва да отчете необходимостта от 

предотвратяване и намаляване на риска от нередности, включително такива, 

свързани с измама; изразява съжаление, че сложните процедури намаляват 

привлекателността на финансирането от фондовете на ЕС; отправя искане към 

Комисията да анализира ползите от въвеждане на стимули за повишаване на 

ефективността на разходите; призовава Комисията да създаде механизъм за обмен 

на информация между компетентните национални органи, за да се направи 
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кръстосано сравнение на счетоводната документация за операциите, извършвани 

между държавите членки, с цел да се подпомогне установяването на евентуални 

транснационални измами в контекста на новата МФР за периода 2014 – 2020 г.; 

14. подчертава необходимостта от започване на провеждането на комуникационни и 

образователни кампании на всички официални езици на ЕС и предприемане на 

мерки за повишаване на осведомеността с цел информиране на гражданите относно 

ефективността на прилаганите мерки за борба с измамите, така че да се избегне 

погрешно разбиране на процентите на грешки и броя на извършените измами; 

препоръчва подобряване на прозрачността и улесняване на достъпа до 

информацията за нередностите; подчертава значението на по-ефективния обмен на 

информация между държавите членки; 

15. изразява загрижеността си по отношение на степента на сътрудничество между 

всички контролни структури в държавите членки; призовава Комисията и 

държавите членки да подкрепят инициативите за укрепване на капацитета за 

координиране между контролните структури, по-специално между тези, които 

действат на първата линия на контрол, в пряк контакт с бенефициентите. припомня, 

че измамите и корупцията придобиват все по-транснационален характер; 

подчертава в тази връзка, че е важно да се създаде независима европейска 

прокуратура, за да се защитават финансовите интереси на Европейския съюз, като в 

същото време се гарантира по-точното определяне на отношенията между тази 

европейска прокуратура и другите съществуващи органи на ЕС и се установи ясно 

разграничение на съответните им правомощия, за да се избегне всяко ненужно 

припокриване. 

16. обмисля да разгледа въпроса с лошата комуникация между държавите членки и 

OLAF; приканва Комисията и държавите членки да насърчат инициативи, които да 

подобрят комуникацията не само между публичните структури, но и между 

гражданското общество в държавите членки и OLAF; подчертава, че това е важно 

във връзка с провеждането на борбата с корупцията в държавите членки; 

17. изразява загрижеността си по отношение на несъответствието между информацията, 

която OLAF получава от публични и частни източници в държавите членки; 

призовава Комисията да подкрепи инициативите, които са насочени към 

увеличаване на събирането на публична информация, и призовава държавите 

членки да повишат качеството на предоставяните данни. 
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