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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. отбелязва, че както се посочва в годишния доклад на Европейската сметна палата 
(ЕСП) за финансовата 2018 година, изчисленият процент грешки за разходите по 
функция „Икономическо, социално и териториално сближаване“ се е увеличил от 
3% през 2017 г. на 5% през 2018 г.; изразява съжаление, че дори при положение, 
че одитираната сума в тази област през 2018 г. (23,8 милиарда евро) е била 
значително по-висока от тази през 2017 г. (8,0 милиарда евро), положителната 
тенденция от последните години е била обърната; предупреждава за по-голям 
риск от грешки в края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) 
поради натиск за бързо усвояване с оглед на потенциална загуба на финансиране 
от Съюза;

2. подчертава, че нередностите в изпълнението на бюджета на Европейския съюз не 
предполагат автоматично измама и че е необходим задълбочен анализ на 
резултатите от одита, преди да бъдат приложени финансови корекции спрямо 
бенефициерите; призовава Комисията да приложи своята стратегия за борба с 
измамите и да продължи да подкрепя и подпомага държавите членки при 
прилагането на мерки за борба с измамите, включително анализа на нередности, 
докладвани от държавите членки по линия на европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове);

3. отбелязва, че източникът на тези нередности – по отношение както на 
безвъзмездни средства, така и на по-малко обстойно одитирани финансови 
инструменти – се дължи главно на възстановяване на средства за недопустими 
проекти, бенефициери, дейности и разходи (44%), а така също и на нарушения на 
правилата за вътрешния пазар и за държавна помощ (40%) и липса на 
разходооправдателни документи (11%), но също така се дължи и на общия нисък 
процент на възстановяване и плащания за предходната година и на включването 
на по-малко финансови инструменти в одита; подчертава, че през 2018 г. се е 
увеличил изчисленият от ЕСП процент грешки за високорискови разходи във 
връзка с възлагането на обществени поръчки, правилата за държавна помощ и 
отпускането на безвъзмездни средства; посочва, както е посочено в годишния 
доклад на ЕСП за 2018 г., че възстановяването на ДДС е уязвимо на грешки и 
невинаги води до оптимално използване на средствата на Съюза, което може да 
бъде постигнато чрез допълнително опростяване на правилата; отбелязва, че 
някои държави членки не спазват задължението да изплащат на бенефициерите 
цялата публична вноска не по-късно от 90 дни след искането за плащане;

4. насочва вниманието към факта, че високорисковите разходи често са предмет на 
сложни правила и условия за допустимост; изразява съжаление във връзка с 
трудностите, с които се сблъскват някои държави членки и региони по отношение 
на използването на средствата; изразява съгласие с ЕСП, че опростените 
национални правила за допустимост могат да спомогнат за намаляване на този 
източник на грешки и на административната тежест за бенефициерите; припомня, 
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че опростяването на правилата може да допринесе значително за по-ефективното 
използване на средствата, като едновременно с това се гарантират високи 
равнища на прозрачност; призовава за по-ефективно участие на местните и 
регионалните органи в изработването на специфични национални правила за 
прилагане на кохезионните фондове; призовава ЕСП и националните одитни 
органи да предложат препоръки за опростяване на правилата и да одитират 
опростяването;

5. подчертава ключовата роля на националните одитни органи, заедно с 
Европейската сметна палата, в мониторинга на използването на ЕСИ фондовете; 
призовава за подобряване на методите на работа при одита, въведени на 
национално равнище; насърчава Комисията да намали различията в тълкуването 
на приложимите национални правила или правила на Съюза, когато става въпрос 
за несъгласие с оценките, направени от годишния доклад на Сметната палата 
относно естеството на допуснатите грешки, за да се избегнат подобни ситуации в 
бъдеще и различни тълкувания на приложимите правила;

6. подчертава, че усвояването на ЕСИ фондовете е продължило да бъде по-бавно от 
планираното и че до края на 2018 г. е било едва 27,3%, което е по-ниско дори от 
степента на усвояване от 33,4% в края на 2011 г., съответната година от 
предходната многогодишна финансова рамка; предупреждава, че тази ситуация 
би могла да доведе до прибързани разходи към края на програмния период с риск 
да бъде застрашено постигането на целите на политиката на сближаване;

7. призовава Комисията да представи подробен анализ на причините за ниската 
степен на усвояване на средствата в някои региони и да направи оценка на 
конкретните начини за преодоляване на структурните проблеми, които стоят в 
основата на тези дисбаланси, а така също и да засили техническата помощ на 
място; подчертава, че гъвкавостта и по-простите правила могат да подобрят 
ефикасността и ефективността на ЕСИ фондовете;

8. припомня, че причините за ниската степен на усвояване се дължат не само на 
методологията за отменяне на поети задължения (т.нар. „правило n + 3“), но също 
така и на късното приемане на законодателната рамка, която дава възможност за 
прилагане на политиката на сближаване; подчертава значението на постигането 
на бързо политическо споразумение между институциите относно следващата 
МФР за периода 2021 – 2027 г. и относно регламентите за политиката на 
сближаване, за да се избегне повтаряне на забавеното прилагане на ЕСИ 
фондовете в бъдеще, включително натрупване на бъдещи искания за плащане; 
призовава Комисията и Съвета да изготвят през първата половина на 2020 г. план 
за действие с цел ускоряване на прилагането на ЕСИ фондовете през настоящия 
програмен период, с ясни стимули за ефективно усвояване на наличните средства, 
укрепване на стратегическите цели на Съюза, и по-специално икономическото, 
социалното и териториалното сближаване и, в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение, борбата с изменението на климата;

9. отново подчертава значението на надеждните системи за измерване на 
изпълнението, изградени върху висококачествени данни, да са се подобри 
процесът на вземане на решения, и призовава Комисията да продължи да 
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разработва и да привежда в съответствие одитните методологии с цел 
хармонизиране на различните системи за измерване на изпълнението от страна на 
органите на държавите членки; призовава за прилагане на по-широк набор от 
показатели, които да са в състояние да обхванат принципа на партньорство, на 
който се основават разходите в областта на политиката на сближаване, както и 
съответните ѝ хоризонтални измерения, като например финансови резултати, 
равенство между половете, недискриминация, устойчиво развитие, като 
същевременно се избягва всякаква допълнителна административна тежест; 
посочва, че събирането на данни следва да се адаптира бързо към всяка промяна 
на административните системи (като например класификация NUTS);

10. счита, че Съюзът все повече използва финансовите инструменти и бюджетните 
гаранции, предоставени на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), 
което е помогнало за привличане на допълнително финансиране за преодоляване 
на недостига на инвестиции на национално, регионално и местно равнище; във 
връзка с това отново изразява подкрепа за одитите на изпълнението на ЕСК, 
свързани с финансовите инструменти и ЕИБ.
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