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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. подчертава своята позиция, 
според която Съюзът трябва да 
изготви необходимите мерки за 
предотвратяване и борба с данъчните 
измами, отклонението от данъчно 
облагане и избягването на данъци, с 
цел подкрепа за единния пазар, 
повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, в 
съответствие с ЦУР 16 – „Мир, 
справедливост и силни институции“;

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създавайки уредба за дейностите 
с цел подкрепа за единния пазар, 
повишаване на конкурентоспособността 
на Съюза и защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, Програмата 
следва да допринесе за: 
предотвратяването и борбата с 
данъчните измами, отклонението от 
данъчно облагане и избягването на 
данъци; предотвратяването и 
намалението на излишната 
административна тежест за гражданите 

(3) Създавайки уредба за дейностите 
с цел подкрепа за единния пазар, 
повишаване на конкурентоспособността 
на Съюза и защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, Програмата 
следва да допринесе за: 
предотвратяването и борбата с 
данъчните измами, отклонението от 
данъчно облагане и избягването на 
данъци; предотвратяването и 
намалението на излишната 
административна тежест за гражданите 
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и предприятията при презгранични 
сделки; постигането на пълния 
потенциал на единния пазар и 
повишаването на 
конкурентоспособността на Съюза; 
подкрепата за съвместен подход на 
Съюза на международните форуми.

и предприятията при презгранични 
сделки; подобряването, 
експлоатацията, подпомагането и 
прилагането на европейските 
информационни системи за данъчно 
облагане; постигането на пълния 
потенциал на единния пазар и 
повишаването на 
конкурентоспособността на Съюза; 
подкрепата за съвместен подход на 
Съюза на международните форуми.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, извършвани по 
програма „Фискалис 2020“, са доказали 
целесъобразността си и поради това 
следва да се запазят. За да се осигури 
повече простота и гъвкавост при 
изпълнението на Програмата и 
следователно да се допринесе за по-
успешното постигане на целите ѝ, 
дейностите следва да бъдат определени 
само като общи категории със списък на 
примери на конкретни дейности. С 
помощта на сътрудничество и 
изграждане на капацитет чрез програма 
„Фискалис“ следва да се насърчават и 
подкрепят внедряването и засилването 
на нововъведения, така че 
способностите за постигане на главните 
приоритети на данъчното облагане да 
бъдат допълнително повишени.

(7) Дейностите, извършвани по 
програма „Фискалис 2020“, са доказали 
целесъобразността си и поради това 
следва да се запазят. За да се осигури 
повече простота и гъвкавост при 
изпълнението на Програмата и 
следователно да се допринесе за по-
успешното постигане на целите ѝ, 
дейностите следва да бъдат определени 
само като общи категории със списък на 
примери на конкретни дейности, а 
действията следва също така да 
предоставят подкрепа за 
усъвършенстването на 
административните процедури и 
споделянето на най-добри 
административни практики. С 
помощта на сътрудничество и 
изграждане на капацитет чрез програма 
„Фискалис“ следва да се насърчават и 
подкрепят внедряването и засилването 
на нововъведения, така че 
способностите за постигане на главните 
приоритети на данъчното облагане да 
бъдат допълнително повишени.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид голямото 
значение на глобализацията, по 
Програмата следва да се продължи 
осигуряването на възможността за 
включване на външни експерти по 
смисъла на член 238 от Финансовия 
регламент. Тези външни експерти 
следва да бъдат главно представители 
на органите на държавното управление, 
в т.ч. от неучастващи трети държави, 
както и представители на международни 
организации, икономически оператори, 
данъкоплатци и гражданското 
общество.

(9) Като се има предвид голямото 
значение на глобализацията, по 
Програмата следва да се продължи 
осигуряването на възможността за 
включване на външни експерти по 
смисъла на член 238 от Финансовия 
регламент. Тези външни експерти 
следва да бъдат главно представители 
на органите на държавното управление, 
в т.ч. от неучастващи трети държави, 
както и представители на международни 
организации, икономически оператори, 
данъкоплатци и гражданското 
общество. Свързаният с това процес 
на подбор следва да цели постигане на 
баланс между половете сред 
външните експерти в съответствие с 
ЦУР 5 – „Постигане на равенство 
между половете и овластяване на 
всички жени и момичета“;

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10 a) По-специално програмата 
„Фискалис“ трябва да използва 
възможните полезни взаимодействия 
с други мерки на Съюза в свързани 
области, например програма 
„Митници“, Програмата на ЕС за 
борба с измамите, Програмата за 
единния пазар и Програмата за 
подкрепа на реформите, с цел 
постигане на разходна ефективност.

Изменение 6
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предвижда се дейностите по 
изграждане на 
информационнотехнологичния (ИТ) 
капацитет да привлекат най-големия дял 
от бюджетните средства по Програмата. 
Затова общите и националните 
компоненти на европейските 
електронни системи следва да бъдат 
описани в особени разпоредби. Освен 
това следва ясно да бъдат определени 
обхватът на дейностите и 
отговорностите на Комисията и 
държавите членки.

(11) Предвижда се дейностите по 
изграждане на 
информационнотехнологичния (ИТ) 
капацитет да привлекат най-големия дял 
от бюджетните средства по Програмата. 
Затова общите и националните 
компоненти на европейските 
електронни системи следва да бъдат 
описани в особени разпоредби. Освен 
това следва ясно да бъдат определени 
обхватът на дейностите и 
отговорностите на Комисията и 
държавите членки. Следва да има 
безпрепятствена оперативна 
съвместимост между общите и 
националните компоненти на 
европейските електронни системи, 
както и полезни взаимодействия с 
други електронни системи на 
съответните програми на ЕС.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на Програмата е 
подпомагане на данъчната политика, 
данъчното сътрудничество и 
изграждането на административния 
капацитет, в т.ч. компетентностите на 
служителите и разработването и 
експлоатацията на европейските 
електронни системи.

2. Конкретната цел на Програмата е 
подпомагане на данъчната политика, 
данъчното сътрудничество и 
изграждането на административния 
капацитет, в т.ч. компетентностите на 
служителите и уменията на данъчните 
органи и данъчните служители в 
държавите членки и други държави 
кандидатки, които са се 
присъединили към Програмата, както 
и разработването и експлоатацията на 
европейските електронни системи.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Програмата за периода 
2021 – 2027 г. е 270 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021 – 2027 г. е 300 000 000 EUR по 
цени за 2018 г. (тоест 339 000 000 EUR 
по текущи цени).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на Програмата, както и за 
оценяване на постигането на нейните 
цели. По нея освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 
информационни и съобщителни 
дейности, доколкото те са свързани с 
целите на Програмата, както и разходи, 
свързани с 
информационнотехнологични (ИТ) 
мрежи, предназначени за обработката и 
обмена на информация, в т.ч. 
вътрешноведомствени ИТ средства и 
друга техническа и административна 
помощ, необходима във връзка с 
управлението на Програмата.

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на Програмата, както и за 
оценяване на постигането на нейните 
цели. По нея освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 
информационни и съобщителни 
дейности, доколкото те са свързани с 
целите на Програмата, както и разходи, 
свързани с 
информационнотехнологични (ИТ) 
мрежи, предназначени за обработката и 
обмена на информация, в т.ч. ИТ 
средства и друга техническа и 
административна помощ, необходима 
във връзка с управлението на 
Програмата, които ще повишат 
компетентностите и уменията на 
данъчните органи и данъчните 
служители в държавите членки и 
други държави кандидатки, 
присъединили се към програмата.

Изменение 10
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дейности по изграждане на 
компетентностите и способностите на 
служителите;

г) дейности по изграждане на 
компетентностите и уменията, както и 
на способностите на служителите;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
Програмата се извършва, когато за 
изпълнението на Програмата има 
достатъчно налична информация, но не 
по-късно от четири години след 
началото на изпълнението ѝ.

2. Междинната оценка на 
Програмата се извършва, когато за 
изпълнението на Програмата има 
достатъчно налична информация, но не 
по-късно от три години след началото 
на изпълнението ѝ.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В края на изпълнението на 
Програмата, но не по-късно от четири
години след края на периода по член 1 
Комисията извършва окончателна 
оценка на Програмата.

3. В края на изпълнението на 
Програмата, но не по-късно от две
години след края на периода по член 1 
Комисията извършва окончателна 
оценка на Програмата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и съобщителни 
дейности във връзка с Програмата, 

2. Комисията осъществява 
информационни и съобщителни 
дейности във връзка с Програмата, 
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дейностите по нея и резултатите от 
изпълнението ѝ. Чрез финансовите 
ресурси, отпуснати за Програмата, се 
допринася също така за съобщаването 
на политическите приоритети на Съюза 
от страна на ведомствата, доколкото 
тези приоритети са свързани с целите по 
член 3.

дейностите по нея и резултатите от 
изпълнението ѝ. Чрез финансовите 
ресурси, отпуснати за Програмата, се 
допринася също така за съобщаването 
на политическите приоритети на Съюза, 
доколкото тези приоритети са свързани 
с целите по член 3. 
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