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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 със загриженост, че нередностите, за които е уведомена Комисията във 
връзка със структурните фондове, се увеличиха с 6,7 % през 2008 г. в сравнение с 
2007 г., като най-високият процент се отнася, както и в предходните години, до 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ); със задоволство отбелязва обаче, че тяхното финансово въздействие намаля с 
27 %;

2. счита, че общото увеличение на нередностите, за които е докладвано, е знак за 
усилията, положени от държавите-членки за подобряване на системите им за 
контрол, и вярва, че новите разпоредби, установени в нормативните актове за 
структурните фондове за периода 2007-2013 г., ще помогнат за намаляване на нивото 
на нередности през следващите години; 

3. отбелязва доклада на Сметната палата на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и изразява съжаление от факта, че по отношение на 
политиката за сближаване процентът на неуспех при възстановяването достига 11 %; 
счита, че това отчасти се дължи на тежките административни процедури, и 
подчертава, че в процеса на подобряване на резултатите е абсолютно наложително 
да се опрости националната и общностната законодателната рамка относно 
структурните фондове, по-специално по отношение на процедурите на управление и 
мониторинг;

4. изразява съжаление относно факта, че в почти 18% от случаите все още се докладва 
за закъснения, надхвърлящи две години; подчертава, че е важно да се скъси 
периодът от време между откриването на нередностите и уведомяването за тях с цел 
да се даде възможност на Комисията да анализира точно и своевременно развитието 
на тенденциите и видовете нередности и измами; 

5. приветства съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено „Към 
общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки” (COM(2008)0866), 
както и подобренията, направени от определени държави-членки в хармонизирането 
на техните системи за уведомяване относно нередности благодарение на по-
широкото използване на информационната система за борба с измамите (AFIS); 

6. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да действат напълно 
отговорно и да увеличат усилията си за избягване на нередностите, 
административните грешки и пропуските; изисква установяването на по-ясно 
разграничение между понятията „нередност” и „съмнение за измама”.


