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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. приветства с интерес заключенията от доклада на Европейската сметна палата 
(ЕСП) и препоръките, насочени към правилното използване на средствата от 
структурните фондове;

2. отбелязва, че докладът на ЕСП за 2007 година се отнася все още предимно за 
проекти от рамката 2000-2006 г., тъй като 2007 г. основно беше подготвителната 
фаза за изпълнението на програмите от рамката за 2007-2013 г.; поради това 
подчертава, че все още не може да бъде оценено въздействието на новите правила, 
предвидени за програмния период 2007-2013 г., които са по-прости и по-стриктни 
от тези, които са били в сила до 2006 г.;

3. подчертава, че политиката на сближаване си остава една от основните политики на 
ЕС; подчертава нейната важна роля в ответните действия на ЕС на финансовата 
криза и ключовото й място в Европейския план за икономическо възстановяване; 
приветства по тази причина действията, предложени от Комисията, които са 
насочени към улесняване и ускоряване на изпълнението на програмите за 
сближаване;

4. отбелязва, че изпълнението на политиката на сближаване е съпроводено с големи 
рискове и подчертава, че този факт следва да бъде взет предвид, когато се оценява 
степента на грешка; счита, че ефективните мерки за контрол трябва да бъдат 
ефективни по отношение на разходите и съобразена с изискванията за добро 
финансово управление; подчертава факта, че трябва да се избягва ненужно 
усложняване, за да се позволи ускорено изпълнение на програмите; 

5. подчертава необходимостта от опростяване на процедурите по изпълнение на 
структурните фондове, по-специално на системите за управление и контрол; 
отбелязва, че сложността на системата донякъде е причината за нередности, 
проявили се в държавите-членки; приветства мерките за опростяване, предложени 
от Комисията в хода на преразглеждането на разпоредбите за структурните фондове 
за 2007-2013 г. в отговор на настоящата финансова криза; очаква с нетърпение 
последния пакет от предложения на Комисията за мерки за опростяване във връзка 
със структурните фондове, предвиден за началото на 2009 г.

6. подчертава значението на плана за действие, приет от Комисията на 19 февруари 
2008 г. за укрепването на надзора при споделено управление за структурни 
действия, който е създаден за да намали грешките в искания за плащания, 
отправени от държавите-членки; изразява увереност, че новият план за действие 
може значително да подобри положението, не на последно място чрез оказване на 
помощ на държавите-членки за развиване на способността им да осигурят 
отпускането на проектни разходи; отбелязва, че първоначалните резултати, 
съдържащи се в първия доклад за напредъка по плана за действие, показва добър 
напредък;
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7. одобрява декларираната от Комисията позиция относно финансовите корекции, по-
специално това, че нередностите вероятно ще бъдат установявани и коригирани от 
многогодишната коригираща система; отбелязва, че Комисията непрекъснато 
проверява информацията, предоставена от държавите-членки по отношение на 
нейната пълнота и точност, и че е постигнат реален напредък в предоставянето на 
надеждни доказателства за корекции от страна на отделни държави-членки;

8. отбелязва равнището на грешки, намерени от ЕСП и забележките относно 
различията в тълкуването на ЕСП и Комисията по отношение на сумите, които е 
трябвало да бъдат възстановени (по-конкретно различията в тълкуването по 
отношение правилата за правото на получаване на средства); подчертава 
необходимостта от по-нататъшно изясняване и изисква, тълкуването на правилата 
за заявяване на финансови корекции да бъдат хармонизирани.
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