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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 Сметната палата стигна до заключението, че по отношение на 

регионалната политика делът на тестваните операции, които не са засегнати от 

грешки, се е повишил в сравнение с 2011 г., докато операциите, които са засегнати 

от една или повече грешки, са намалели, а най-вероятният процент грешки за 

2012 г. е 6,8% (спрямо 6% през 2011 г.); припомня, че грешките често са от 

административно естество и не означават непременно, че са изчезнали средства, 

били са изгубени или пропилени, нито че е извършена измама; 

2. подчертава, че има голяма разлика във вида грешки и следва да се прави 

разграничение между съществените грешки, като например надплащане/непълно 

плащане или измама, и по-малките и техническите грешки, тъй като по отношение 

на ЕФРР, Кохезионния фонд и програмите по ЕСФ през програмния период 2007 –

 2013 г. само за 0,42% от грешките държавите членки докладват, че са резултат от 

измама; 

3. отбелязва, че всяка грешка в процедура по възлагане на обществена поръчка, 

независимо колко голяма и сериозна е тя, принуждава Сметната палата да 

класифицира целия разход по въпросната процедура като грешка, дори когато не е 

имало финансови загуби и проектът е бил изпълнен по план; 

4. привлича вниманието върху разликите в подхода на Комисията и Палатата при 

изчисляване на процента греши във връзка с операции, спрямо които Комисията е 

приложила корекции с фиксирана ставка, и призовава за стандартизиране на 

методологията; 

5. отбелязва, че общите финансови корекции, извършени до края на 2012 г. за ЕФРР, 

Кохезионния фонд и програмите по ЕСФ през настоящия програмен период, 

възлизат на 0,2%; 

6. признава все по-честото прекъсване и преустановяване на плащанията от страна на 

Комисията, чрез което се гарантира систематично предприемане на корективни 

действия в случаите на установени пропуски; 

7. 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; 

8.  приветства новите правила за програмния период 2014 – 2020 г., за които беше 

взето решение съобразно процедурата за съвместно вземане на решения и които 

включват мерки като определянето на одитни и сертифициращи органи, 

акредитиране на одитните органи, одитна проверка и приемане на отчетите, 

финансови корекции и нетни финансови корекции, пропорционален контрол, 
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предварителни условия, които имат за цел да допринесат за по-нататъшното 

намаляване на нивото на грешки; подкрепя във връзка с това все по-силната 

ориентираност към резултати и концентрирането по теми на политиката на 

сближаване, което следва да гарантира високата добавена стойност на 

съфинансираните операции. приветства също така определянето на понятието 

„сериозни недостатъци“ и очаквания по-голям брой корекции по отношение на 

често срещаните недостатъци; 

9. приветства неотдавна публикуваното съобщение на Комисията, в което се очертава 

подход на прилагане на нетни финансови корекции в областта на селското 

стопанство и политиката на сближаване през следващия програмен период; очаква 

делегирания акт за определяне на подробните правила относно критериите за 

оценка на функционирането на системите за управление и контрол, относно 

определянето на приложимото равнище на финансовите корекции и относно 

прилагането на корекциите с фиксирана ставка. 



 

AD\1018757BG.doc 5/5 PE524.560v02-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 

Дата на приемане 11.2.2014    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

33 

0 

4 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Catherine 

Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, 

Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta 

Maria Hübner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Seán Kelly, Constanze 

Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Iosif 

Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan 

Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, 

Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 

Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Joachim 

Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Заместник(ци), присъствал(и) на 

окончателното гласуване 

Martina Anderson, Karin Kadenbach, Evgeni Kirilov, Marie-Thérèse 

Sanchez-Schmid 

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 

присъствал(и) на окончателното 

гласуване 

Ivana Maletić 

 
 


