
17584/11 vt/AGV/gd 1
DG B II BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 24 ноември 2011 г. (29.11)
(OR. en)

17584/11

FIN 971
AGRI 815
AGRIFIN 127

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Работна група „Финансови селскостопански въпроси“ (Агрифин)
Дата: 23 ноември 2011 г.
До: Комитета на постоянните представители (І част)/Съвета
Относно: Специален доклад № 5 на Европейската сметна палата, озаглавен „Схема за 

единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед 
усъвършенстване на доброто финансово управление“
— Приемане на заключения на Съвета

1. На заседанието си от 8 септември 2011 г. работна група „Финансови селскостопански 
въпроси“ (Агрифин) разгледа Специален доклад № 5/2011 на Европейската сметна 
палата, озаглавен „Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат 
разгледани с оглед усъвършенстване на доброто финансово управление“ 
(док 12393/11).

2. На заседанието си от 23 ноември 2011 г. работна група „Финансови селскостопански 
въпроси“ (Агрифин) постигна съгласие по проект за заключения на Съвета относно 
посочения по-горе доклад (док. 16860/11).

3. В съответствие със заключенията, приети от Съвета на 8 май 2000 г. относно 
подобряване на разглеждането на специалните доклади на Сметната палата, работна 
група „Финансови селскостопански въпроси“ (Агрифин) приканва Комитета на 
постоянните представители да предложи на Съвета да приеме проекта за заключения на 
Съвета, който се съдържа в приложението към настоящата бележка, като точка „А“ от 
дневния ред на някое следващо заседание.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА

относно Специален доклад № 5/2011 на Европейската сметна палата, озаглавен „Схема 

за единно плащане (СЕП):  въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед 

усъвършенстване на доброто финансово управление“

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(1) ПРИВЕТСТВА Специален доклад № 5/2011 на Европейската сметна палата, озаглавен 

„Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед 

усъвършенстване на доброто финансово управление“;

(2) ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ препоръките, съдържащи се в доклада, но ОТБЕЛЯЗВА 

факта, че одитната дейност на Сметната палата, извършена през 2009 г. и 2010 г., е по-

активно насочена само към някои държави-членки;

(3) ПРИПОМНЯ, че на 12 октомври 2011 г. Комисията прие предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания 

за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата 

селскостопанска политика1, което понастоящем се разглежда от Съвета и от 

подготвителните му органи.

_________________

  
1 15396/11 + REV 1 (en, fr, de).


