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4.3.2015 A8-0024/3 

Изменение  3 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва доклада на Комисията 

относно защитата на финансовите 

интереси на Европейския съюз – борба с 

измамите – Годишен доклад за 2013 г. 

(годишен доклад на Комисията); 

приветства широкия набор от правни и 

административни мерки, предприети от 

Комисията от 2011 г. насам, като по 

този начин беше оформена нова рамка 

за по-нататъшното укрепване на 

политиката за защита на финансовите 

интереси на Съюза; подчертава, че 

настоящата липса на резултати в 

борбата срещу измамите не е породена 

от липсата на регулиране, а от 

недоброто изпълнение; призовава 

Комисията своевременно да отговори в 

следващия си доклад на исканията на 

Парламента, отправени в предходните 

годишни доклади на Европейския 

парламент относно защитата на 

финансовите интереси; 

2. отбелязва доклада на Комисията 

относно защитата на финансовите 

интереси на Европейския съюз – борба с 

измамите – Годишен доклад за 2013 г. 

(годишен доклад на Комисията); 

приветства широкия набор от правни и 

административни мерки, предприети от 

Комисията от 2011 г. насам, като по 

този начин беше оформена нова рамка 

за по-нататъшното укрепване на 

политиката за защита на финансовите 

интереси на Съюза; подчертава, че 

настоящите недостатъчни резултати 

в борбата срещу измамите не са 

породени от липсата на регулиране, а от 

незадоволителното изпълнение; 

призовава Комисията своевременно да 

отговори в следващия си доклад на 

исканията на Парламента, отправени в 

предходните годишни доклади на 

Европейския парламент относно 

защитата на финансовите интереси; 

  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Изменение  4 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва, че въпреки че общото 

финансово отражение на несвързаните с 

измами нередности, отчетени през 2013 

г., е намаляло до около 1,84 млрд. евро, 

т.е. с 36 % по-малко, отколкото през 

2012 г., броят на тези регистрирани 

нередности се е увеличил със 17 % 

спрямо предходната година; освен това 

отбелязва, че броят на нередностите, 

докладвани като измами през 2013 г., се 

е увеличил с 30 % в сравнение с 2012 г., 

докато финансовото им отражение, 

възлизащо на 309 млн. евро 

финансиране от ЕС, е намаляло с 21 %; 

5. отбелязва, че въпреки че общото 

финансово отражение на несвързаните с 

измами нередности, отчетени през 2013 

г., е намаляло до около 1,84 млрд. евро, 

т.е. с 38 % по-малко, отколкото през 

2012 г., броят на тези регистрирани 

нередности се е увеличил със 16 % 

спрямо предходната година; освен това 

отбелязва, че броят на нередностите, 

докладвани като измами през 2013 г., се 

е увеличил с 30 % в сравнение с 2012 г., 

докато финансовото им отражение, 

възлизащо на 309 млн. евро 

финансиране от ЕС, е намаляло с 21 %; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Изменение  5 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. процентът на 

събираемост на вземанията в случаите 

на измама е бил само 23,74 %, което е 

по-ниско от средното равнище, 

възлизащо на 33,5 % за периода 2008 – 

2012 г.; отбелязва, че докладваният през 

2013 г. процент на събираемост на 

вземанията в случаите на нередности е 

67,9 %; подчертава отговорността на 

органите на държавите членки и на 

службите на Комисията за 

възстановяването на неправомерно 

изплатени суми и ги призовава да 

поемат надлежно тази отговорност и да 

увеличат значително събираемостта на 

вземанията при случаите на измама, 

която е определено ниска в сравнение 

със събираемостта на вземанията при 

несвързани с измами нередности; 

7. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. в базата данни 

ОWNRES процентът на събираемост на 

вземанията в случаите на измама е бил 

само 23,74 %, което е по-ниско от 

средното равнище, възлизащо на 33,5 % 

за периода 2008 – 2012 г.; отбелязва, че 

докладваният през 2013 г. процент на 

събираемост на вземанията в случаите 

на нередности е 67,9 %; подчертава 

принципно отговорността на органите 

на държавите членки и на службите на 

Комисията за възстановяването на 

неправомерно изплатени суми и ги 

призовава да поемат надлежно тази 

отговорност и да увеличат значително 

събираемостта на вземанията при 

случаите на измама, която като цяло е 

определено ниска в сравнение със 

събираемостта на вземанията при 

несвързани с измами нередности; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Изменение  6 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва, че в петгодишна 

перспектива процентът на събираемост 

на вземанията в случаите на нередности, 

докладвани като измама, е 54,4 %, а в 

случаите на несвързани с измами 

нередности е 63,9 %; настоятелно 

призовава Комисията допълнително да 

подобри и ускори процеса на 

възстановяване; 

10. отбелязва, че за разходите, 

извършени при централизирано 

управление, в петгодишна перспектива 

процентът на събираемост на 

вземанията в случаите на нередности, 

докладвани като измама, е 54,4 %, а в 

случаите на несвързани с измами 

нередности е 63,9 %; настоятелно 

призовава Комисията допълнително да 

подобри и ускори процеса на 

възстановяване; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Изменение  7 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. по-голямата част от 

установените суми в базата данни 

OWNRES за ЕС–28 са свързани с 

митническата процедура „допускане за 

свободно обращение“ както при 

случаите на измама (93 %), така и при 

случаите на нередности (87 %); 

призовава Комисията да предприеме 

необходимите действия за подобряване 

на митническата процедура „допускане 

за свободно обращение“, за да я направи 

по-малко уязвима на случаи на измама и 

нередности; изразява загриженост 

относно факта, че няколко 

финансирани от ЕИБ проекта са  

засегнати от корупция и измами; 

счита, че документът на ЕИБ от 8 

ноември 2013 г., с който се определя 

политиката на ЕИБ за 

предотвратяване и възпиране на 

корупционни практики, измами, 

тайни споразумения, принуда, 

възпрепятстване, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм, показва 

липсата на достатъчен контрол в 

редица случаи, свързани с 

изпълнението на финансирани от 

ЕИБ проекти; следователно 

призовава в случаите на доказана 

13. изразява загриженост относно факта, 

че през 2013 г. по-голямата част от 

установените суми в базата данни 

OWNRES за ЕС–28 са свързани с 

митническата процедура „допускане за 

свободно обращение“ както при 

случаите на измама (93 %), така и при 

случаите на нередности (87 %); 

призовава Комисията да предприеме 

необходимите действия за подобряване 

на митническата процедура „допускане 

за свободно обращение“, за да я направи 

по-малко уязвима на случаи на измама и 

нередности;  

(заличеният текст се премества в нов 

параграф по функция „разходи“) 
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измама и корупция ЕИБ да бъде 

задължена да преустанови временно 

и/или да прекрати всякакво планирано 

и текущо финансиране за съответния 

проект; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Изменение  8 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва, че през 2013 г. Комисията 

прекъсна 217 плащания в областта на 

политиката на сближаване, а към края 

на годината все още не са били 

осъществени 131 плащания, възлизащи 

на сумата от почти 2 млн. евро; също 

така признава, че Комисията прие 

четири решения за спиране на 

плащанията през 2013 г. и две – през 

януари 2014 г.; 

33. отбелязва, че през 2013 г. Комисията 

приключи 217 случая на прекъсване на 

плащания в областта на политиката на 

сближаване, а към края на годината все 

още не са били осъществени 131 

плащания, възлизащи на сумата от 1 977 

млн. евро; също така признава, че 

Комисията прие 15 решения за спиране 

на плащанията през 2013 г. и две – през 

януари 2014 г.; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Изменение  9 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. отбелязва, че препоръките, които 

Комисията отправи към държавите 

членки през 2012 г., и по-точно по 

отношение на координационните 

служби за борба с измамите, общите 

правила относно измамите, реформата в 

областта на обществените поръчки, 

докладваните нередности, свързани с 

измами, както и системите за проверка и 

контрол и за оценка на риска, като цяло 

бяха уместни, и изразява съжаление, че 

някои проблеми не бяха изцяло взети 

предвид; например отбелязва, че не 

всички държави членки започнаха 

подготовка за прилагане на 

многогодишната финансова рамка 

(МФР) за периода 2014 – 2020 г. и 

нейните разпоредби относно 

предотвратяването на измами; отправя 

искане към държавите членки да 

последват препоръките, които им 

отправи Комисията през 2012 г., и да 

гарантират пълно изпълнение на 

препоръките, отправени им от 

Комисията в нейния доклад за 2011 г., 

като предоставят обосновано обяснение 

в случаите, при които не са успели да 

изпълнят въпросните препоръки; 

36. отбелязва, че препоръките, които 

Комисията отправи към държавите 

членки през 2012 г., чиято степен на 

изпълнение е отчетена в годишния 

доклад на Комисията за 2013 г., и по-

точно по отношение на 

координационните служби за борба с 

измамите, общите правила относно 

измамите, реформата в областта на 

обществените поръчки, докладваните 

нередности, свързани с измами, както и 

системите за проверка и контрол и за 

оценка на риска, като цяло бяха 

уместни, и изразява съжаление, че някои 

проблеми не бяха изцяло взети предвид; 

например отбелязва, че не всички 

държави членки започнаха подготовка 

за прилагане на многогодишната 

финансова рамка (МФР) за периода 

2014 – 2020 г. и нейните разпоредби 

относно предотвратяването на измами; 

отправя искане към държавите членки 

да последват препоръките, които им 

отправи Комисията през 2012 г., и да 

гарантират пълно изпълнение на 

препоръките, отправени им от 

Комисията в нейния доклад за 2011 г., 

както и в нейния доклад за 2013 г., 

като предоставят обосновано обяснение 

в случаите, при които не са успели да 
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изпълнят въпросните препоръки; 

Or. en 
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Изменение  10 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36a. изразява загриженост относно 

факта, че няколко финансирани от 

ЕИБ проекта са засегнати от 

корупция и измами; счита, че 

документът на ЕИБ от 8 ноември 

2013 г., с който се определя 

политиката на ЕИБ за 

предотвратяване и възпиране на 

корупционни практики, измами, 

тайни споразумения, принуда, 

възпрепятстване, изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм, показва 

липсата на достатъчен контрол в 

редица случаи, свързани с 

изпълнението на финансирани от 

ЕИБ проекти; следователно 

призовава в случаите на доказана 

измама и корупция ЕИБ да бъде 

задължена да прекъсне временно и/или 

да спре всякакво планирано и текущо 

финансиране за съответния проект; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Изменение  11 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. настоятелно призовава Комисията да 

продължава да прилага своята строга 

политика за временно прекъсване и 

спиране на плащанията; 

52. настоятелно призовава Комисията да 

се върне към временното прекъсване и 

спиране на плащанията, с цел 

предотвратяване на евентуални 

нередности и на риска от грешки при 

целесъобразното използване на 

средствата на ЕС; изисква от 

Комисията да докладва относно 

реалните ползи от временното 

прекъсване и спирането на плащанията 

с цел намаляване на нередностите и 

грешките; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Изменение  12 

Георги Пирински 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - Борба 

срещу измамите 

2014/2155(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. отбелязва, че през 2013 г. OLAF е 

отправила 353 препоръки за 

предприемане на административни, 

дисциплинарни, финансови или съдебни 

действия от страна на съответните 

институции, органи, служби и агенции 

на ЕС или от компетентните 

национални органи, и че бе препоръчано 

възстановяването на около 402,8 млн. 

евро; изразява загриженост, че 

процентът на обвинителните актове, 

издадени след съдебните препоръки на 

OLAF за периода 2006 – 2013 г., е едва 

около 54 %; изразява тревога за това, 

че ниският процент на 

обвинителните актове засяга 

неблагоприятно качеството и 

използваемостта на резултатите от 

разследванията на OLAF; призовава 

Комисията спешно да подобри 

ефективността на OLAF; счита за 

наложително Надзорният съвет да 

извършва пълен и надлежен надзор 

върху дейностите на OLAF (без да се 

намесва в текущите разследвания) и 

поради това настоятелно призовава 

Комисията и OLAF да подобрят 

сегашното положение, при което 

Надзорният съвет не е в състояние да 

изпълни своята цел; също така 

59. приветства добрите резултати, 

представени в доклада на OLAF за 

2013 г.; отбелязва, че средната 

продължителност на разследванията 

постепенно намалява от 29,3 месеца 

през 2011 г., 23,6 месеца през 2012 г. до 

21,8 месеца през 2013 г.; отбелязва, че 

през 2013 г. OLAF е отправила 353 

препоръки за предприемане на 

административни, дисциплинарни, 

финансови или съдебни действия от 

страна на съответните институции, 

органи, служби и агенции на ЕС или от 

компетентните национални органи, и че 

бе препоръчано възстановяването на 

около 402,8 млн. евро; изразява 

загриженост, че процентът на 

обвинителните актове, издадени след 

съдебните препоръки на OLAF за 

периода 2006 – 2013 г., е едва около 

54 %;  
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изразява съжаление относно липсата 

на налична информация за процента 

на осъдителните присъди в случаите, 

при които са констатирани 

нарушения спрямо бюджета на 

Съюза; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. отбелязва, че през 2013 г. OLAF, по 

собствените ѝ сведения, е получила 

възможно най-големия обем 

информация, регистрирана до момента, 

и твърди, че е отправила 

безпрецедентно голям брой препоръки; 

посочва, че методът за определяне на 

количеството постъпила 

информация и отправени препоръки 

също бе променен; изисква от 

Надзорния съвет да анализира 

резултатите от тези промени в 

данните и качеството на 

препоръките, отправени от OLAF; 

61. отбелязва, че през 2013 г. OLAF е 

получила възможно най-големия обем 

информация, регистрирана до момента, 

и е отправила безпрецедентно голям 

брой препоръки;  

Or. en 
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Георги Пирински 
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Доклад A8-0024/2015 

Георги Пирински 
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Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Надзорния съвет на OLAF 

да информира Парламента относно 

продължителността на разследванията 

на OLAF и относно метода на 

изчисление, тъй като този метод бе 

променен през 2012 г.; посочва, че тази 

промяна може изкуствено да занижи 

реалната продължителност на 

разследванията; изисква от Надзорния 

съвет да анализира щателно качеството 

на информацията, предоставена от 

OLAF, включително докладите пред 

институциите; 

62. призовава Надзорния съвет на OLAF 

да информира Парламента относно 

продължителността на разследванията 

на OLAF и относно метода на 

изчисление, тъй като този метод бе 

променен през 2012 г.; изисква от 

Надзорния съвет да анализира щателно 

качеството на информацията, 

предоставена от OLAF, включително 

докладите пред институциите; 

Or. en 

 

 


