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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че Европейската сметна палата отдавна отчита, че плащанията в областта 
на сближаването са засегнати от процент на грешка, надвишаващ 5%, въпреки че 
отбелязва, че той е спаднал от 11% за последната процедура по освобождаване от 
отговорност, както се посочва в годишния доклад на Европейската сметна палата, 
както и че националните системи за надзор и контрол са ефективни само отчасти; 
освен това призовава за поясняване във връзка с метода на изчисляване на грешки, 
тъй като несъответствията в данните, предоставени от Европейската сметна палата 
и Комисията, водят до объркване и недоверие към официалните данни;

2. счита в тази връзка, че след 2013 г. системите за надзор и контрол следва да станат 
по-ефективни и следва да се положат усилия за предотвратяване на нарастването на 
административната тежест;

3. призовава за облекчаване на административните ограничения по отношение на 
финансовото управление и контрол; приветства дискусиите относно приключването 
на програмите като последователен процес и относно правилото n+2 и призовава за 
гъвкав подход, така че държавите-членки да могат правилно да използват 
средствата и за да се избегне поведение на държавите-членки, което води до 
обратни на желаните резултати, както и за да може усилията за контрол да се 
насочат повече към рисковете, увеличавайки по този начин ефикасността на тези 
усилия;

4. отбелязва, че високият процент на грешки в политиката на сближаване възниква в 
резултат на сложните правила и процедури; призовава Комисията да опрости 
въпросните правила и процедури, така че да се постигне по-голяма ефикасност на 
системата; освен това отбелязва, че следва да се обърне по-голямо внимание на 
мерките за превантивен контрол и следва да се прави ясно разграничение между 
грешки, нередности и измами; при все това отбелязва, че окончателните данни 
могат да бъдат установени единствено за тези периоди, които могат да се считат за 
финализирани, и че за тази цел единствено периодът 1994-1999 г. е финализиран до 
момента;

5. счита, че общите правила за управление, допустимост, одит и докладване във връзка 
с проекти, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, и във връзка с 
проекти, подкрепящи икономическата диверсификация на селски и рибарски 
райони по ЕЗФРСР и ЕФР биха изиграли ключова роля за опростяване на 
управлението на фондове, намаляване на риска от грешки и улесняване на 
участието на по-малки заинтересовани лица в програмите, свързани с политиката на 
сближаване, както и по-лесно усвояване на наличното финансиране;

6. отбелязва, че Комисията възнамерява да изиска от държавните органи на 
държавите-членки да представят декларация за управление с независимо одитно 
становище по нея; приветства този ход, но припомня, че декларация, подписана на 
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министерско равнище, е целта в средносрочен план, за да се противодейства на 
настоящата липса на ангажираност; настоява, че Комисията и отделните държави-
членки трябва да установят ефективни партньорства, за да гарантират, че и двете 
страни изпълняват отговорностите си във връзка с поверените им средства; 
отбелязва, че Комисията ограничи наличните инструменти и поради необходимост 
трябва да разчита на ресурсите на държавите-членки; призовава Комисията и 
държавите-членки да си сътрудничат при разработването на структура за ефективен 
контрол, която използва ресурсите и на двете страни по допълващ се начин с цел 
постигане на максимални гаранции и минимална административна тежест;

7. разбира, че се предвижда държавните органи на държавите-членки да бъдат 
подложени на национален процес на акредитация; подчертава обаче задължението 
на Комисията съгласно член 317 от ДФЕС да изпълнява бюджета на своя собствена 
отговорност;

8. приканва следователно Комисията да поеме своята надзорна роля, като проведе 
процеса на акредитация и като редовно контролира доброто функциониране на 
акредитираните органи за срока на изпълнение на програмите;

9. призовава освен това надзорната роля на Комисията да бъде засилена с въвеждането 
на систематично преустановяване и временно спиране на плащания веднага след 
появата на установени доказателства за значителни пропуски при функционирането 
на акредитираните органи; освен това призовава Комисията да въведе по-надеждни 
планове за увеличаване на процента на възстановените суми във връзка с 
неправилно извършени плащания;

10. счита, че тези мерки следва да се допълнят от набор от санкции, които да бъдат 
понасяни от държавите-членки и крайните бенефициенти в случай на нередности; 
освен това счита, че използването на санкции следва да се основава на ясно 
определени правила и регламенти; призовава санкциите да се налагат основно на 
самите крайни бенефициенти в случай на нередности, за да се гарантира, че 
виновните лица носят надлежна отговорност за своите грешки; счита, че санкциите 
срещу държавите-членки следва да се прилагат единствено в случаи на грешки при 
управлението или системни пропуски, за които държавите-членки носят 
отговорност, а не просто да се прилагат като бързо и лесно решение с цел избягване 
на задължението за отчетност на крайните бенефициенти;

11. отбелязва, че около 43% от измеримите грешки при разходите във връзка с 
политиката на сближаване възникват в областта на обществените поръчки; 
призовава Комисията да представи ясни и прозрачни правила относно процедурата 
по възлагане на обществени поръчки като начин за намаляване на процента на 
грешки.
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