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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Отбелязва, че през 2007 г. държавите-членки са докладвали за 3 832 нередности 
(което представлява увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че общият размер на 
финансовите средства, предоставени през 2007 г., е бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват около 12-15% от общия брой на докладваните 
нередности през 2007 г., и че общата неправомерно изразходвана сума по линия на 
Европейския фонд за регионално развитие е нараснала с 48% в сравнение с 2006 г.; 
отново подчертава, че държавите-членки са длъжни да осигурят адекватността на 
своите механизми за финансов контрол и подчертава важността на превантивните 
мерки от страна на държавите-членки с цел увеличаване на разкриването на 
нередности преди да са извършени каквито и да било плащания към бенефициерите.

2. Отбелязва, че в рамките на механизма за сътрудничество и проверка Комисията е 
публикувала поредица от доклади за оценка на напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически ангажимент и практическо изпълнение, като 
се има предвид, че целите, поставени в момента на присъединяването, следва да 
бъдат изцяло постигнати. Отбелязва също така, че в конкретния случай на България 
Комисията временно е спряла финансирането от ЕС поради нередности, установени 
с помощта на нейната система за контрол и одит. Следователно призовава тези 
държави-членки да предприемат спешни действия за прилагането на конкретните 
мерки за наблюдение, включени в тези доклади.

3. Изразява съжаление, че в почти 18% от случаите съобщаването се отлага с повече от 
две години и подчертава необходимостта от преодоляването на разминаването 
между разкриването и съобщаването за нередности и съмнения за измами, за да се 
даде на Комисията възможност да анализира правилно и своевременно 
променящите се тенденции и модели, свързани с нередностите и измамите.

4. Призовава осемте държави-членки (Естония, Франция, Германия, Ирландия, 
Люксембург, Латвия, Испания и Швеция), които все още не използват електронните 
модели AFIS/ECR за докладване по електронен път, да започнат да ги използват, за 
да повишат качеството на данните си и своевременността на докладването преди 
края на 2009 г.

5. Подчертава, че класификацията на нередността (която показва дали става въпрос за 
случай на съмнение за измама или не) е елемент на докладването от държавите-
членки, който трябва да бъде засилен, като се има предвид факта, че четири 
държави-членки (Франция, Ирландия, Люксембург и Испания) все още не са 
предоставили никакво квалифициране, а три други държави-членки (Дания, 
Германия и Швеция) са могли да предоставят класификация само за ограничена 
част от съобщените от тях нередности.
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6. Изразява съжаление, че, въпреки че всички преки бенефициери на политиката на 
сближаване на ЕС трябва да бъдат оповестени от Управляващите органи в 
съответствие с определянето на общи разпоредби за прилагането на Фондовете през 
периода  2007 – 2013 г. (Регламент на Комисията (EC) № 1828/2006), базата данни 
на уеб сайта на Комисията е непълна; следователно призовава държавите-членки и 
Комисията да спазят напълно и своевременно задължението за прозрачност преди 
юни 2009 г., крайният срок, определен в резолюцията на Парламента.

7. Одобрява позицията на Комисията, че при разкриване на нередности трябва да се 
предприемат коригиращи действия, в това число спиране на плащанията и 
възстановяване на недължимите или грешно платените суми, и че Комисията ще 
докладва пред Парламента поне два пъти годишно за мерките, които предприема в 
това отношение.
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