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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 равнището на грешки, свързани с прилагането на политиката на 
сближаване, постепенно намалява през последните години; отбелязва все пак, че 
регионалната политика остава една от областите на политики, които са в особена 
степен изложени на грешки, като при 98 от 168 плащания по Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, както и при 70 от 160 плащания 
по Европейския социален фонд (ЕСФ), по които Сметната палата е извършила одит 
за 2011 г., са установени различни видове грешки; 

2. обръща внимание на многогодишния характер на системата за управление на 
политиката на сближаване и подчертава, че окончателната оценка на нередностите, 
свързани с изпълнението на политиката, ще бъде възможна едва при приключване 
на програмния период; подкрепя ангажимента на Комисията са съсредоточи 
усилията си върху най-рисковите програми и държави членки и очаква 
окончателните резултати от разпоредбите за засилен контрол при приключването на 
програмния период 2007—2013 г.;

3. отбелязва, че нарушенията на правилата за възлагане на обществени поръчки 
остават най-честата причина за нередности, наред с неспазването на правилата за 
допустимост; обръща внимание на различния подход към прилагането на 
корекциите, свързани с грешки при възлагането на обществени поръчки, от страна 
на Комисията и Сметната палата и призовава за стандартизиране на методологията; 
отбелязва усилията на Комисията да осигури обучение и напътствия, с цел да 
подобри знанията за правилата за допустимост на място;

4. отбелязва, че Комисията е подала всички програми с предвиден годишен процент на 
грешки над 2 % (а не 5 %, както преди) за задълбочен анализ с цел определяне на 
резерви, където е необходимо; приветства оценката на Комисията, че в повечето 
държави членки подобрените и съвместими системи за контрол са все по-ефективни 
и успяват да идентифицират нередности;

5. отбелязва нарастващото равнище на извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще бъдат предприемани систематично винаги при 
установяване на недостатъци, Сметната палата е на мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции адекватно компенсират установените грешки, 
нито че предотвратяват повторната поява на подобни грешки; 

6. отбелязва със задоволство продължаващите усилия на Комисията да засили и в 
същото време да опрости разпоредбите за контрол за политиката за сближаване; 
счита, че предложените мерки за програмния период 2014—2020 г., като например 
предварителни условия, годишни декларации за управление, заверки на годишните 
отчети, одиторски становища или по-строги правила за замяна на недопустими 
разходи, следва допълнително да допринесат за намаляване на равнището на 
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грешки; в това отношение подкрепя също по-силната ориентираност към резултати 
и концентрирането по теми на политиката за сближаване, което следва да гарантира 
високата добавена стойност на съфинансираните операции.


