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Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Katalin Cseh
от името на групата Renew

Относно: Зачитане на принципа за партньорство в националните планове за възстановяване 
и устойчивост и гарантиране на добро управление на разходите 

Държавите членки бяха приканени да представят своите национални планове за 
възстановяване и устойчивост (НПВУ) до 30 април 2021 г. Комисията демонстрира 
ангажираност във връзка с привеждането на тези планове в съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт, цифровата трансформация и икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, както и с повишаването на готовността за действие при кризи и 
прилагането на политиките за следващото поколение. Тя също така многократно е 
подчертавала, че участието на местните заинтересовани страни, като например общинските 
органи на управление, НПО и организациите на гражданското общество (ОГО), при 
подготовката, изпълнението и мониторинга на НПВУ е много важно. Този принцип се подкрепя 
от Европейския парламент и неговите комисии.

Но региони, общини, НПО и други ОГО сигнализират, че тези цели далеч не са изпълнени. 
Някои държави членки не са споделили проекта на своите национални планове за 
възстановяване и устойчивост с местните заинтересовани страни, което прави невъзможно 
осигуряването на подходящ принос. Налице е тревожна липса на официални консултации или 
на работни групи, достъпни за общинските органи на управление, НПО и ОГО.

По-големият обществен контрол и консултации с местните заинтересовани страни ще доведат 
до така необходимата политическа отговорност. Тази прозрачност е от ключово значение за 
избягването на корупцията, тя би насърчила иновациите, би осигурила по-добър поглед върху 
предизвикателствата на местно равнище и в крайна сметка би довела до постигането на 
политическите амбиции на ЕС за екологосъобразен, цифров и приобщаващ растеж.

1. Възнамерява ли Комисията да предложи инструмент за оценка, за да се гарантира 
прилагането на критерия държавите членки да се консултират с общинските органи на 
управление, НПО и ОГО?

2. Постигането на качествени разходи, при които измамите и корупцията са минимизирани, 
изисква добро управление. Механизмът за възстановяване и устойчивост не е изключение 
от това правило. В този контекст кога Комисията ще предостави на държавите членки 
интегрирана и оперативно съвместима система за информация и мониторинг, 
включително единен инструмент за извличане на информация и за оценка на риска с цел 
достъп и анализ на данните за крайните бенефициенти на средства от ЕС? Как 
възнамерява Комисията да гарантира, че държавите членки използват тези инструменти с 
оглед на тяхното повсеместно прилагане?
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