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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 с известна загриженост, че прилагането на споделеното управление е 
обект на критика от страна на Европейската сметна палата, която счита, че то не е 
успяло да коригира недостига в някои ситеми за контрол в държавите-членки, 
които от самото начало са незадоволителни;

2. осъжда още веднъж неспособността на някои държави-членки да контролират в 
достатъчна степен парите на данъкоплатците, за които отговарят и насърчава 
Комисията в нейните усилия да сътрудничи в обучението на персонала на органите 
на управление и разплащателните органи в държавите-членки за правилното 
прилагане на разпоредбите с цел достигане на общностните стандарти;

3. отбелязва, че в доклада си Сметната палата оценява качеството на повече от 70% от 
извършените от Комисията одити, които в повечето случаи са довели до разкриване 
на нередности, изискващи коригиране; освен това отбелязва, че в съоветствие с 
основните принципи е необходимо наличието на сериозно доказателство за 
нередности, били те формални, финансови или с елемент на измама, преди да се 
предприемат действия;

4. отбелязва, че изпълнението на бюджета за 2006 г. трябва да се преразгледа въз 
основа на разпоредбите, прилагани по време на програмния период 1999-2006 г. и 
че приложимите разпоредби за периода 2007-2013 г. са по-строги и следва да дадат 
по-добри резултати;

5. одобрява заявената от Комисията позиция, че спрямо всички установени 
нередности  надлежно се прилагат коригиращи мерки, в т.ч. спиране на плащания и 
възстановяване на неоправдани или неправилно извършени плащания; в тази 
връзка отбелязва, че тези коригиращи мерки се извършват в контекста на 
многогодишни програми и че впоследствие те не следва да се считат за отражение 
на ситуацията във всеки един момент от време; затова счита, че цифрата от 12% 
дадена от Сметната палата като представителна за размера на нередно изплатените 
суми през 2006 г., представлява прекомерно опростяване, което само по себе си 
води до грешно и привеждащо в заблуждение тълкуване;

6. отбелязва с известна увереност позицията на Комисията, че според нея никоя от 
нередно изплатените суми не е изгубена и че големите суми ще бъдат 
възстановени; призовава Комисията да информира Парламента при приключване 
на последните проекти, свързани с изпълнението на бюджета от 2006 г., за общата 
стойност на възстановените суми и при необходимост за загубите, както и за 
причините за това;

7. отбелязва със загриженост съществения спад в обема на плащанията в някои от 
старите държави-членки, което доведе до рязко покачване на неизпълнените поети
задължения (RAL); 

8. отбелязва със загриженост, че постоянните слабости в контрола на системите за 
управление в някои държави-членки от ЕС 15 предизвикват съмнения относно това 
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дали може да се гарантира законосъобразността и правомерността при ползването
на европейски фондове, както изтъкнаха Комисията и Сметната палата; 

Национални декларации за управление

9. изтъква, че съгласно член 274 от Договора за ЕО, всяка държава-членка трябва 
изцяло да поеме своите отговорности по управлението и да вземе необходимите 
мерки за намаляване на риска от грешки в извършените операции;  подчертава 
нуждата, както вече беше застъпено от Парламента в неговите резолюции  за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2003, 2004 
и 2005 г., от въвеждане на национални декларации на подходящо политическо 
равнище, които да управляват всички общностни средства, попадащи в обхвата на 
споделеното управление и да осигуряват истинска гаранция за правилно 
функциониране на националните системи за наблюдение и контрол; 
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