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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 Сметната палата стигна до заключението, че по отношение на 
регионалната политика делът на тестваните операции, които не са засегнати от 
грешки, се е повишил в сравнение с 2011 г., докато операциите, които са 
засегнати от една или повече грешки, са намалели, а най-вероятният процент 
грешки за 2012 г. е 6,8 % (спрямо 6 % през 2011 г.); припомня, че грешките често 
са от административно естество и не означават непременно, че са изчезнали 
средства, били са изгубени или пропилени, нито че е извършена измама;

2. подчертава, че има голяма разлика във вида грешки и следва да се прави 
разграничение между съществените грешки, като например надплащане/непълно 
плащане или измама, и по-малките и техническите грешки, тъй като по 
отношение на ЕФРР, Кохезионния фонд и програмите по ЕСФ през програмния 
период 2007–2013 г. само за 0,42 % от грешките държавите членки докладват, че 
са резултат от измама;

3. отбелязва, че общите финансови корекции, извършени до края на 2012 г. за ЕФРР, 
Кохезионния фонд и програмите по ЕСФ през настоящия програмен период, 
възлизат на 0,2 %;

4. признава все по-честото прекъсване и преустановяване на плащанията от страна 
на Комисията, чрез което се гарантира систематично предприемане на корективни 
действия в случаите на установени пропуски;

5. приветства новите правила за програмния период 2014–2020 г., за които беше 
взето решение съобразно процедурата за съвместно вземане на решения и които 
включват мерки като определянето на одитни и сертифициращи органи, 
акредитиране на одитните органи, одитна проверка и приемане на отчетите, 
финансови корекции и нетни финансови корекции, пропорционален контрол, 
предварителни условия, които имат за цел да допринесат за по-нататъшното 
намаляване на нивото на грешки.


