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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че структурните политики са представлявали втората по големина част 
от бюджета на ЕС за програмния период 2000–2006 г. и са основните политики на 
ЕС за периода 2007–2013 г.;

2. припомня, че в своя годишен доклад за финансовата 2006 г. Европейската сметна 
палата е установила, че поне 12% от общата сума, възстановена по проекти, 
свързани със структурните политики, не е трябвало да бъде възстановявана, че 44% 
от възстановените суми по извадката са засегнати от грешки и че значителен 
процент от проектите са обект на грешки в съответствието;

3. подчертава, че в същия доклад Европейската сметна палата е описала системите за 
контрол в държавите-членки като принципно неефективни или само умерено 
ефективни;

4. следователно приветства усилието за изпълняване на целите на структурните и 
кохезионните фондове по време на текущия програмен период 2007–2013 г. в 
рамките на принципа за управление и партньорство1;

5. призовава националните сметни палати да играят по-голяма роля при механизмите 
за упражняване на контрол, за гарантиране подходящото използване на средствата 
от фондовете, и да приемат своите отговорности, както и да вземат по-дейно 
участие;

6. призовава за осигуряване на напътствия и обучение от страна на държавите-членки 
за организаторите на проектите и за органите, които ги ръководят и извършват 
плащанията, както и за органите, извършващи одит, за да се гарантира добра 
осведоменост на всички участници и подобаващо изпълнение на изискванията на 
общностните разпоредби;

7. приветства годишните обобщения от страна на държавите-членки като първа 
стъпка в посока към националните декларации за управление; настоятелно 
приканва, независимо от това, Комисията да предложи приемането на същите 
изисквания, насоки и обяснителни бележки за структурните политики, както при 
общата селскостопанска политика;

8. изразява съжаление относно факта, че разпоредбите за изпълнение на проектите 
отново бяха приети много късно и призовава органите, отговорни за управлението 
и органите за плащания и контрол да предвидят и приложат правила, целящи 
опростяване на административните процедури (напр. чрез разширено използване на 
паушалните плащания).

                                               
1 Както е определено в член 11, Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета, ОВ L 210, 31.07.2006 г., стp.25.

Adlib Express Watermark



PE405.961v02-00 4/4 AD\735006BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 15.07.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

16
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Jorgo Chatzimarkakis, Esther De 
Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Christofer 
Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ashley Mote, Bart Staes

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Edit Herczog, Pierre Pribetich, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, 
Petya Stavreva

Adlib Express Watermark


	735006bg.doc

