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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 изпълнението на бюджета за област „Регионална политика“ е добро, 
като са изплатени 30 557 000 000 EUR, а по-голямата част от плащанията през 
2010 г. е свързана основно и за първи път с изпълнението на програмите за периода 
2007–2013 г. (25 550 000 000 EUR за междинни плащания спрямо 9 420 000 000 EUR 
през 2009 г.);

2. изразява съжаление, че „Регионална политика“ е в засегната от грешки група, при 
това в групата, засегната от най-много грешки сред областите на политиката, за 
които се разходват средства на Съюза, като 49 % от одитираните от Сметната 
палата плащания са засегнати от грешки; подчертава, че равнището на грешките 
намалява в сравнение с процента на грешки, установен през програмния период 
2000–2006 г., и че само част от тях ще имат финансово отражение;

3. отбелязва, че неспазването на правилата за възлагане на обществени поръчки и на 
правилата за допустимост формират голяма част от вероятния процент грешки 
(съответно 31 и 43 %); в този контекст отбелязва препоръката на Сметната палата да 
се определят областите за допълнително опростяване;

4. изразява съжаление поради слабостите в изпълнението на инструментите за 
финансов инженеринг, по-конкретно по отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при предоставянето на средства от оперативните 
програми за фондовете, които изпълняват такива инструменти, както и поради 
несъвършенствата в действащите изисквания за докладване и проверка;

5. отбелязва, че в голям брой засегнати от грешки операции органите на държавите 
членки са разполагали с достатъчно информация, за да открият грешките и да 
приложат корективни мерки преди сертифицирането.


