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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Изразява съжаление, че от 95 проекта, подложени на експертна оценка по време на 
текущия период на финансиране, при 60 са открити съществени грешки при 
деклариране на разходите по проекта, което представлява нарастване на броя 
нередности спрямо предходната година; счита, че по-голям брой проекти трябва да 
бъдат подложени на експертна оценка, за да може направените заключения да 
позволят формулирането на ясни препоръки за подобряване на финансовото 
управление. 

2. Отбелязва, че сложността на правната рамка частично допринася за нередностите от 
страна на държавите-членки и следователно насърчава Комисията да продължава да 
я опростява.

3. Разбира, че процедурите по закриване на проектите, в това число последващите 
експертни оценки могат да бъдат много продължителни; насърчава Комисията да 
преразгледа и да опрости своите процедури, така че закриването на проектите за 
периода 2000-2006 г.да може да бъде предприето без излишно закъснение, като 
едновременно с това се гарантират най-високи стандарти за финансово управление.

4. Отново подчертава, че държавите-членки трябва да гарантират адекватността на 
своите механизми за финансов контрол.

5. Подчертава пряката отговорност на държавите-членки за възстановяване на 
финансови средства, чието изплащане е белязано от нередности; отново насърчава 
Комисията да преустанови междинните плащания за държавите-членки в случай на 
сериозни нередности и признава необходимостта от подходящо реагиране при 
недостиг на системи за контрол на управлението в дадена държава-членка.

6. Изразява съжаление за липсата на ясен и прозрачен набор от изисквания на 
Общността по отношение на управлението на системите за контрол; счита, че 
ключовото понятие "допустимо ниво на риск" трябва да бъде по-ясно определено с 
цел предоставяне на ясни ръководни принципи, които за отговорят на законните 
очаквания на държавите-членки, регионалните власти и възложителите.


