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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 Сметната палата за 
финансовата 2018 година, изчисленият процент грешки за разходите по функция 
„Икономическо, социално и териториално сближаване“ е увеличен от 3% през 
2017 г. на 5% през 2018 г.; изразява съжаление – дори ако следва да се подчертае, 
че грешките при изпълнението на бюджета не предполагат автоматично измама – 
че положителната тенденция през последните години е променена; 

2. отбелязва, че източникът на тези грешки се дължи главно на възстановяване на 
недопустими разходи, нарушения на правилата за вътрешния пазар и липса на 
разходооправдателни документи, но също така се дължи на общия нисък процент 
на възстановяване и плащания за предходната година, както и на включването на 
по-малко финансови инструменти в одита;

3. обръща внимание на факта, че високорисковите разходи често са предмет на 
сложни правила и условия за допустимост, които водят до грешки, и че към 
редица от тези грешки се добавят нови от националните органи; припомня, че 
опростените национални правила за допустимост могат да спомогнат за 
намаляване на този източник на грешки и да доведат до по-малка 
административна тежест за бенефициерите;

4. подчертава, че усвояването на европейските структурни и инвестиционни 
фондове („ЕСИ фондове“) продължи да бъде по-бавно от планираното – до края 
на 2018 г. едва 27,3% ; отбелязва, че тази стойност е по-ниска дори от степента на 
усвояване през 2011 г., съответната година от предходната многогодишна 
финансова рамка; 

5. 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; поради това призовава Комисията и 
Съвета да гарантират подходящи мерки през следващия програмен период 2021 – 
2027 г., така че да се избегне повтаряне на забавеното прилагане на европейските 
структурни и инвестиционни фондове и ефекта на доминото.


