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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 повече от половината от разходите на ЕС през 2019 г. могат да се 
считат за високорискови, включително плащания, които се основат на 
възстановяване на разходи и чиято цел са инвестиции в областта на сближаването 
и развитието на селските райони; отбелязва, че увеличението на изчисления 
процент съществени грешки от 4,5% през 2018 г. на 4,9% през 2019 г. може да 
доведе до отрицателно становище на одиторите относно разходите на ЕС;

2. признава, че високорисковите разходи често са предмет на сложни правила и 
условия за допустимост и че към тези правила и условия често се добавят 
допълнителни изисквания, налагани от националните органи, което повишава 
риска от грешки и това подчертава разликата между грешки и измами;

3. отбелязва намаляването на изчисления процент грешки при разходите по функция 
„Икономическо, социално и териториално сближаване“ от 5% през 2018 г. на 
4,4% през 2019 г.; приветства това подобрение спрямо предходната година, но 
изразява разочарование, че не е било възможно да се намали процентът грешки до 
равнището от 3%, регистрирано през 2017 г.;

4. отбелязва, че основните причини за този процент грешки са недопустимостта на 
проектите, нарушаването на правилата на вътрешния пазар и недопустимите 
разходи; припомня, че тези области са с висок присъщ риск от грешки и че 
проверките от страна на управляващите органи невинаги са ефективни;

5. приветства усилията за опростяване на изискванията, които трябва да бъдат 
изпълнени от ръководителите на проекти и управляващите органи в държавите 
членки в рамките на програмния период 2021 – 2027 г.  на Регламента за 
общоприложимите разпоредби;

6. посочва, че политиката на сближаване вече доказа своята добавена стойност и ще 
бъде още по-необходима след кризата с COVID-19; подчертава, че премахването 
на първопричините за нередностите чрез рационализиране и укрепване на 
административния капацитет би помогнало на бенефициерите и органите да се 
съсредоточат върху резултатите и би допринесло за намаляване на процента 
грешки;

7. отбелязва със загриженост, че степента на усвояване за Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) в края на шестата година 
от изпълнението е с 6,6% по-ниска, отколкото на същия етап от предходния 
програмен период; обръща внимание също така, че предвид изтичането на 
периода на допустимост и предвид обстоятелствата, свързани с кризата с COVID-
19, съществува опасност приоритет за държавите членки да бъдат разходите, а не 
изпълнението и редовността.


