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БОРБА С ИЗМАМИТЕ И ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ
ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дейността на Европейския съюз в областта на бюджетния контрол се основава
на два принципа: от една страна, гарантиране на правилното изразходване
на бюджета на ЕС, а от друга страна, защита на финансовите интереси на
Съюза и борба с измамите. Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
има правомощието да разследва измами, засягащи бюджета на ЕС, корупция и
сериозни нарушения и разработва политика за борба с измамите. Европейската
прокуратура разследва, осъществява наказателно преследване и предава на
съд извършителите на престъпления срещу бюджета на ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 310, параграф 6 и член 325 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) относно борбата с измамите;

— член 287 от ДФЕС относно Европейската сметна палата;

— член 86 от ДФЕС относно създаването на Европейска прокуратура;

— Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета
от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013,
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна
на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, дялове XIII и XIV;

— Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната
дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово
управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта
за въвеждането на нови собствени ресурси, част III;

— Правилник за дейността на Европейския парламент, дял ІІ, глава 6,
членове 92, 93 и 94; дял V, глава 1, член 129, глава 2, член 134 и глава 4,
член 142; приложение V.

ЦЕЛИ

За да може гражданите да са уверени, че парите им се използват правилно,
Европейският съюз, заедно със своите държави членки, трябва да защитава
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финансовите интереси на Съюза. Важно е също така да се извършва
проследяване и контрол на дейността на OLAF и Европейската прокуратура и да
се оказва подкрепа за техните действия за борба с измамите и нередностите при
изпълнението на бюджета на ЕС.

КОНТЕКСТ

Борбата с измамите и корупцията и защитата на финансовите интереси на ЕС
придобиха официален характер със създаването на работната група „Звено
за координиране на борбата с измамите“ през 1988 г. Конвенцията за защита
на финансовите интереси на Европейските общности беше въведена с акта
на Съвета от 26 юли 1995 г. OLAF беше създадена през 1999 г. С Регламент
(ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. беше създадена Европейската
прокуратура, която започна да функционира през юни 2021 г.
През последните години броят на законодателните актове и препоръките относно
защитата на финансовите интереси на ЕС нарасна. Тези текстове по същество
целят постигането на следните цели:
— гарантиране на защитата на финансовите интереси чрез наказателното

право и чрез административни разследвания посредством интегрирана
политика за защита на парите на данъкоплатците и стратегията на Комисията
за борба с измамите;

— подобряване на управлението на OLAF и засилване на процесуалните
гаранции при разследванията;

— подпомагане на Европейската прокуратура;

— реформиране на Евроюст и по-добра защита на финансовите интереси на
Съюза.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

А. Укрепване на механизмите за борба с измамите
През 2004 г. беше въведена първата програма „Херкулес“ с цел защита на
финансовите интереси на ЕС чрез борба с нередностите, измамите и корупцията,
засягащи бюджета на ЕС. Приемник на „Херкулес I“ бяха програмите „Херкулес II“
(2007—2013 г.) и „Херкулес III“ (2014—2020 г.). Всички програми „Херкулес“ се
управляваха от OLAF. В контекста на многогодишната финансова рамка (2021
—2027 г.) беше въведена нова програма на ЕС за борба с измамите. Тя има
за цел да възпроизведе и подобри програмата „Херкулес III“ и да я съчетае
с информационната система за борба с измамите (AFIS), която представлява
техническата инфраструктура за обмен на свързана с измами информация между
националните администрации и администрацията на ЕС, и със системата за
управление на нередностите (IMS), която е информационната система за обмен
на данни за институциите на ЕС във връзка с разследвания на OLAF, като и двете
системи се управляват от OLAF.
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Парламентът подкрепи изготвения от Комисията план за действие за укрепване
на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, предложен
в рамките на пакета за справедливо и опростено данъчно облагане. Това ще
включва стратегия за подобрено многостранно сътрудничество и координация
между самите държави членки, както и между държавите членки и Комисията.
Особено внимание следва да се обърне на разработването на механизми
за предотвратяване, ранно откриване и мониторинг на митническия транзит.
Комисията въведе две нови системи за борба с измамите. Първата е AFIS,
която подпомага прилагането на законодателството в областта на митническите
и земеделските въпроси, като предоставя инструменти за обмен на информация
и подпомагане на оперативните дейности. Втората програма е IMS, която
е електронна система, улесняваща докладването на нередности в различни
области. Тази система се предоставя на държавите членки и бенефициентите.
IMS е част от AFIS и понастоящем се използва от 35 държави.
На 18 февруари 2020 г. бяха приети нови мерки за предаване и обмен на
данни за плащанията с цел борба с измамите с ДДС при електронната търговия,
включително стартирането на централна електронна система с информация
за плащанията (CESOP), която считано от 2024 г. ще поддържа регистри
на информацията за трансграничните плащания в рамките на ЕС, както и
плащанията към трети държави или територии. Това ще позволи на данъчните
органи да извършват подходящ мониторинг на правилното изпълнение на
задълженията по ДДС по отношение на трансграничните доставки на стоки
и услуги между търговци и потребители (B2C). През последните години
Парламентът е отправял призиви към Комисията да предприеме действия за
гарантиране на пълна прозрачност на всички бенефициенти на средства от
Европейския съюз във всички държави членки посредством публикуването на
списък на всички бенефициенти на сайта на Комисията. Парламентът също така
призова държавите членки да сътрудничат на Комисията и да ѝ предоставят
пълна и надеждна информация за бенефициентите на управляваните от тях
средства от Европейския съюз.
От 1 януари 2016 г. Комисията въведе системата за ранно откриване и
отстраняване (EDES). Системата се използва за защита на финансовите
интереси на ЕС чрез откриване на ненадеждни лица и субекти, които
кандидатстват за средства от ЕС или имат правни задължения към институциите,
органите, службите и агенциите на ЕС. В член 135 от Финансовия регламент се
определят правилата за EDES.
Arachne е ИТ инструмент, използван за извличане и обогатяване на данни. Той се
използва за административни проверки и проверки на управлението в областта на
структурните фондове. Arachne е в състояние да идентифицира бенефициенти
по проекти, договори и изпълнители, които биха могли да извършат измами,
конфликти на интереси и други нередности.
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Б. Нова европейска политика и нови европейски програми за борба
с измамите
В началото на 2019 г. Европейската сметна палата подчерта в Специалния си
доклад № 01/2019, озаглавен „Борба с измамите при разходването на средства
от ЕС – необходими са действия“, че ЕС трябва да засили борбата с измамите и
че Комисията следва да заеме водеща роля в това отношение и да преразгледа
ролята и отговорността на Службата си за борба с измамите.
През април 2019 г. Комисията представи нова стратегия, която актуализира
стратегията за борба с измамите от 2011 г. Новата стратегия е насочена към
подобряване на съгласуваността и координацията в борбата с измамите между
различните служби на Комисията. Тази стратегия следва също така да проправи
пътя за повече основани на данни мерки за борба с измамите през следващите
години. Тя допълва пакета за управлението на Комисията, който беше приет
през ноември 2018 г., и определя OLAF като водеща служба при проектирането и
разработването на европейска политика за борба с измамите.
Въвеждането на плана за възстановяване NextGenerationEU доведе до нова
операция за защита на финансовите интереси на ЕС под надзора на Европол.
Операция „Сентинел“ ще бъде насочена специално към измамите със средствата
на ЕС за възстановяване във връзка с COVID-19. Започналата на 15 октомври
2021 г. операция включва сътрудничество между Европол, Европейската
прокуратура, Евроюст, OLAF и 19 държави членки.
С приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 беше въведен режим
на обвързаност с условия за спазване на принципите на правовата държава
с цел защита на бюджета на ЕС. Регламентът беше създаден с цел справяне
с продължаващите нарушения на принципите на правовата държава. Той влезе
в сила на 1 януари 2021 г.
В. Директива относно борбата с измамите и защитата на финансовите
интереси на Съюза
Държавите членки[1] трябваше да транспонират в националното си право
Директива (ЕС) 2017/1371 („Директивата за защита на финансовите интереси“)
относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по
наказателноправен ред до 6 юли 2019 г. И 26-те държави членки, които са
обвързани от директивата, уведомиха за пълното транспониране до април
2021 г. С новите правила се повишава равнището на защита на бюджета на ЕС
чрез хармонизиране на определенията, санкциите и давностните срокове за
престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

[1]В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за
Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не беше длъжна да приеме тази директива и не е обвързана от нея, нито от
нейното прилагане.
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ИНСТИТУЦИИ

А. Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
OLAF функционира независимо от Комисията, има правомощието да
разследва измами, засягащи бюджета на ЕС, корупция и сериозни нарушения
в рамките на европейските институции и разработва политика за борба
с измамите за Комисията. Парламентът, Съветът и Комисията подписаха
Междуинституционално споразумение за вътрешните разследвания през 1999 г.,
за да се гарантира гладкото протичане на разследванията на OLAF. Част от
тези правила, които вече са включени в Правилника за длъжностните лица на
Европейския съюз, задължават служителите да сътрудничат на OLAF и съдържат
определена степен на защита за длъжностните лица, които оповестяват
информация за евентуални измами или корупция.
Новият регламент за OLAF беше приет през 2013 г. и изменен през юли
2016 г. Новият текст внася значителни подобрения, благодарение на които
OLAF стана по-ефективна, ефикасна и отчетна служба, като същевременно
беше запазена независимостта на разследванията ѝ. По-конкретно, той дава по-
ясно определение за правната рамка за разследванията за борба с измамите.
Той включва също така определения за „нередност“, „измама, корупция или
друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ и понятието
„икономически субект“. Той се позовава на Хартата на основните права, като
гарантира правото на защита и процесуалните гаранции, правата на свидетелите
и лицата, подаващи сигнали за нередности, и правото на достъп до преписката и
друга съответна документация по време на разследвания на OLAF.
Последната версия на регламента урежда разследванията на OLAF с оглед на
създаването на Европейската прокуратура с цел да се гарантира максимална
допълняемост и да се повиши ефективността на разследващите функции
на OLAF по отношение, наред с други въпроси, на проверките на място,
инспекциите, помощта за националните органи, информацията за банковите
сметки, допустимостта на събраните от OLAF доказателства, координационните
служби за борба с измамите и координационните дейности.
Комисията публикува годишен доклад относно защитата на финансовите
интереси на ЕС (доклад за ЗФИ), в който се прави оценка на постигнатото
през годината в борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС.
Б. Европейска прокуратура
Правилата относно създаването на Европейската прокуратура са посочени
в член 86 от ДФЕС, който гласи следното: „В борбата с престъпленията,
засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти,
в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди
Европейска прокуратура на основата на Евроюст.“
Регламентът за създаване на Европейска прокуратура беше приет в рамките на
процедурата на засилено сътрудничество на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила
на 20 ноември 2017 г. Понастоящем участват 22 държави.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31999Q0531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R2223
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_bg
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Европейската прокуратура е децентрализирана прокуратура на Европейския
съюз с изключителна компетентност да разследва, да осъществява наказателно
преследване и да предава на съд извършителите на престъпления срещу
бюджета на ЕС. Тя разполага с хармонизирани правомощия за разследване
във всички участващи държави членки, които са базирани на националните им
правни системи и са включени в тях.
Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург. През септември 2019 г.
Парламентът и Съветът се споразумяха да назначат Лаура Кодруца Кьовеши за
първия европейски главен прокурор. Тя ще има мандат от седем години, който
не подлежи на подновяване. На 28 септември 2020 г. тя положи клетва пред
Съда на Европейския съюз заедно с 22-та европейски прокурори. Европейската
прокуратура започна да функционира на 1 юни 2021 г.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът е съзаконодател за Програмата на ЕС за борба с измамите за
периода 2021—2027 г., която беше приета на 29 април 2021 г. Той беше и
съзаконодател за Директивата за защита на финансовите интереси, която беше
приета от Парламента и Съвета на 5 юли 2017 г.
Всяка година Парламентът разглежда доклада за защитата на финансовите
интереси и го коментира с резолюция, като последната резолюция беше приета
на 7 юли 2022 г.
Комисията по бюджетен контрол на Парламента провежда изслушвания
с номинираните за членове на Сметната палата, както и с одобрените кандидати
за длъжността генерален директор на OLAF. Тези длъжности не могат да бъдат
заети без провеждането на тези изслушвания в Парламента.
Генералният директор на OLAF се назначава от Комисията след консултация
с Парламента и Съвета, а членовете на Надзорния комитет на службата се
назначават със съгласие между Парламента, Съвета и Комисията.
Парламентът и Съветът също така постигат съгласие относно назначаването на
европейския главен прокурор на Европейската прокуратура — ролята, на която
Лаура Кодруца Кьовеши беше назначена на 14 октомври 2019 г.
За повече информация по тази тема посетете уебсайта на комисията по бюджетен
контрол.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0300_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1798&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1798&from=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/home/highlights
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