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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 извършените през 2008 г. междинни плащания за периода 2007-2013 г. 
възлизат на едва 32% от разходите, като  забележките на Сметната палата се отнасят 
по-специално до разходите през програмния период 2000-2006 г., които 
представляват 68% от плащанията в областта на сближаването през 2008 г.; 
следователно отбелязва, че въздействието от укрепването на правната рамка за 
периода 2007-2013 г. и мерките за опростяване, приети през 2008 г. и 2009 г., все 
още не могат да се забележат;

2. очаква с нетърпение публикуването на планираното за февруари 2010 г. съобщение 
на Комисията относно въздействието на плана за действие, което следва да съдържа 
и резултатите от първия одит, проведен от Комисията, на представителна извадка от 
изпълнените проекти, що се отнася до програмния период 2007-2013 г.;

3. отбелязва забележката на Сметната палата относно това, че делът на засегнатите от 
грешки проекти в представителната статистическа извадка е 43% и при голям брой 
от тези проекти се наблюдава прекомерно възстановяване на разходи; счита обаче, 
че тази забележка трябва да се смекчи с твърдението на Комисията, че тя е знаела за 
наличието на недостатъци в пет от въпросните шест програми и е предприела 
действия за коригиране на положението; отбелязва второто твърдение на 
Комисията, подкрепено от забележката на Сметната палата в точка 6.20 от нейния 
годишен доклад, за това, че 58% от грешките се отнасят до грешки в 
съответствието, като те не са могли да окажат никакво въздействие върху 
възстановяването на разходи;

4. отбелязва, че нарушаването на правилата за възлагане на обществени поръчки е 
една от най-често срещаните причини, които лежат в основата на нередностите; 
призовава Комисията да провери произхода на тази липса на съответствие с 
общностните правила за възлагане на обществени поръчки;

5. обръща внимание на специфичния характер на разходването на средства в областта 
на политиката на сближаване, произтичащ от многогодишната система на 
управление, и подчертава, че финансовите корекции се правят през следващите 
години, както и в края на програмния период, което, като цяло, позволява на 
Комисията да установи и коригира голям брой нередности;

6. приветства забележимото подобрение в нивото на приложените финансови 
корекции и започнатите официални преустановявания на плащания;

7. отбелязва, че по отношение на подложените на одит проекти Комисията не е 
уведомена за случай на измама, и подчертава, че нивото на грешките, посочени в 
доклада на Сметната палата, не касае задължително измами;

8. отбелязва забележката на Сметната палата относно това, че за програмния период 
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2007-2013 г. разпоредбите по отношение на контрола са засилени, а съответните 
отговорности на Комисията и държавите-членки – изяснени; оценява, в този 
контекст, добавената стойност на одитния орган, създаден за всяка програма, и 
споделя очакването на Комисията годишният доклад за извършения контрол и 
становището, представени от одитния орган, значително да подобрят 
достоверността, гарантирана от националните системи за контрол;

9. счита, че въпреки явното подобрение в системите за управление и контрол, 
въведени с  плана за действие от 2008 г., който засили надзорните функции на 
Комисията при структурните действия, забележката на Комисията относно това, че 
едва 31% от системите функционират правилно и че над 60% се нуждаят от 
подобряване, е незадоволителна; поради това призовава отговорните държави-
членки, регионални органи и управляващи органи тясно да си сътрудничат с 
Комисията с цел обръщане на тенденцията в тази статистика;

10. отбелязва, че планът за действие на Комисията й позволява да предприеме действия 
в съответствие с всички насоки, препоръчани от Сметната палата; приветства 
действията на Комисията, с които на органите, работещи по програмите, се 
осигуряват обучение и указания, с оглед подобряване функционирането на  
системата за съвместно управление, която се прилага по отношение на разходването 
на средства в областта на политиката на сближаване; насърчава Комисията да 
увеличи още повече своите усилия, като предостави указания на държавите-членки 
и ги поощри да подсилят процедурите за възстановяване на средства и 
докладването.


