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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изтъква като положителен факта, че изпълнението на бюджетните кредити за поети 
задължения за Европейския социален фонд (ЕСФ) е в размер на 10,6 милиарда 
евро, т.е. 100 %, а на бюджетните кредити за плащания – 8,8 милиарда евро, т.е. 
97,1 %; признава усилията на Комисията за подобряване на финансовото 
управление; 

2. изтъква общия процент на грешки в структурните фондове в размер на най-малко 
11 %; има признаци за по-нисък процент при ЕСФ; насърчава Комисията да 
представи свои данни за процента на грешки и за проверка на възможността за по-
голяма самостоятелност на ЕСФ през следващия финансов период;

3. изразява съжаление, че все още не може да бъде направена оценка на плана за 
действие на Комисията за подобряване на управлението на структурните фондове1;  
изтъква, че 82 % от финансовите корекции в ЕСФ за периода 2000–2006 г. се падат 
на Италия и Испания; счита за необходимо усилията да бъдат насочени към 
съответните държави-членки, както и да бъде създадена информационна система и 
система за санкции на няколко равнища, за да бъдат отстранявани по-бързо 
грешките и да бъде подкрепено чрез примери за „най-добри и най-лоши практики“ 
правилното усвояване на бюджетните кредити;

4. припомня, че ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“, която 
управлява средствата, е задължена да предприеме подходящи мерки за 
предотвратяване на измама и корупция; приветства близкото сътрудничество със 
Службата за борба с измамите (OLAF); изисква да се гарантира, че националните 
съдебни органи също предприемат последващи действия и налагат наказания във 
връзка със случаите на измама в ЕСФ; 

5. приветства усилията на Комисията да получава от всички държави-членки пълна 
отчетност чрез годишни доклади за извършения контрол от одиторските служби и 
обобщаващи годишни доклади; отправя искане за проверка на отчетността, за да се 
избегне двойно събиране на информация; счита, че липсата или 
неизчерпателността на докладите на националните административни или 
контролни органи, както и неспазването на минималните изисквания на 
Финансовия регламент, са неприемливи и подлежат на наказание; затова приканва 
Комисията да разработи предложения за подобряване и разширяване на 
съществуващото задължение за отчетност чрез механизъм за налагане на санкции; 

6. отбелязва, че са възможни конфликти на интереси между управляващите 
средствата и бенефициерите на средствата в процеса на разпределяне на 
средствата; отправя искане към Комисията да приложи разпоредбите за избягване 

                                               
1  Съобщение на Комисията от 19 февруари 2007 г. относно плана за действие за засилване на надзорните 
функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (СOM(2008)0097). 
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на конфликт на интереси в процеса на разпределяне на финансови средства чрез 
съответни средства на равнище национални администрации;

7. подчертава специалните нужди на целевите групи и проектните ръководители в 
ЕСФ; предлага в съфинансирането на проекти да бъдат включени и доброволни 
дейности в организации с нестопанска цел, както и непарични вноски; отправя 
искане за актуално проучване на административните разходи на ЕСФ сред 
проектните ръководители по държави-членки и проекти;

8. припомня последните изменения на регламентите относно структурните фондове 
(Регламент (ЕО) № 1341/2008; Регламент (ЕО) № 284/2009; Регламент (ЕО) № 
396/2009; Регламент (ЕО) № 397/2009; Регламент (ЕО) № 846/2009 относно 
опростяване на управлението; изисква доклад относно последиците от тези 
изменения.


