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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 средствата за сближаване са обект на особено сложни правила и се 
усвояват по различен начин в сравнение с други разходни области на ЕС, което ги 
прави по-уязвими за грешки; обръща внимание на факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-високият от всички плащания в ЕС с над 5 % 
през 2009 г.; съзнава намаляването на процента грешки в сравнение с 2008 г.;

2. отбелязва, че нарушаването на правилата за възлагане на обществени поръчки е все 
още една от най-често срещаните причини за нередности, което отчасти се дължи на 
тяхната сложност; препоръчва опростяването на правилата за обществените 
поръчки и намаляването на техния брой с цел да се намали общата честота на 
грешки;

3. изразява загриженост, че Генерална дирекция „Регионална политика“ заявява в 
своята декларация за достоверност към годишния отчет за дейността за 2009 г., че за 
38 от общо 79 програми, ГД „Регионална политика“ не разполага с достатъчна 
увереност за законността и редовността на свързаните с тях операции във връзка с 
възстановяването през 2009 г. на декларираните разходи; изисква допълнителни 
подробности относно липсващата информация по отношение на възстановяванията 
през 2009 г.; отбелязва, че държавите-членки са задължени да предоставят 
достатъчно информация в своите годишни отчети за дейността и призовава 
Комисията да предложи система от санкции, в случай че предоставената 
информация не дава възможност на Комисията да гарантира законността и 
редовността;

4. приветства становище № 1/2010 на Сметната палата относно „Подобряване на 
финансовото управление на бюджета на Европейския съюз: рискове и 
предизвикателства“ и обръща внимание на частичната ефективност на системите за 
надзор и контрол в редица високорискови области по отношение на Европейския 
план за икономическо възстановяване, и по-специално сближаването и развитието 
на селските райони;

5. в контекста на преразглеждането на Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на правилата и схемите за управление на 
програмите за сближаване, които са предмет на споделено управление; отбелязва, 
че всеки управленски проблем между Финансовия регламент и разпоредбите 
относно сближаването може да бъде избегнат чрез по-добро привеждане в 
съответствие на правилата за допустимост в различните политики;

6. отбелязва, че в системите за контрол и одит на програмите „INTERREG“ частично 
липсва единен подход, което се признава от одитните органи на всички участващи 
държави-членки; призовава за взаимно признаване на общ набор от правила и 
стандарти между органите на държавите-членки, които участват в одита и контрола 
на трансгранични програми.


