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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Необходимо е да се 
предприемат подходящи действия във 
връзка с многообразието от правни и 
административни системи в 
държавите членки, за да се 
преодолеят нередностите и да се води 
борба с измамите. Промените в броя 
на нередностите могат да бъдат 
свързани с напредъка в изпълнението 
на многогодишните програмни цикли 
и със закъсненията в докладването. 
Всичко това налага създаването на 
единна система за събиране на 
съпоставими данни от държавите 
членки относно нередностите и 
случаите на измама, за да 
стандартизира процеса на докладване 
и да осигури качеството и 
съпоставимостта на 
предоставяните данни.

Обосновка

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 
2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите.
Вж. на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Значението на превантивните 
дейности на Комисията и OLAF е 
безспорно, както и засилването на 
прилагането на системата за ранно 
откриване и отстраняване (EDES), 
информационната система за борба с 
измамите (AFIS) и завършването на 
националните стратегии за борба с 
измамите. Тези изисквания пораждат 
необходимостта от изготвяне на 
рамка за цифровизацията на всички 
процеси в изпълнението на 
политиките на ЕС (покани за 
представяне на предложения, 
кандидатстване, оценка, изпълнение, 
плащания), която да бъде приложена 
от всички държави членки.

Обосновка

Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно годишния доклад за 
2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите. 
Вж. на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//BG.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Подкрепата от Съюза в областта 
на защитата на финансовите интереси 
на Съюза, на докладването на 
нередности и на административната 
взаимопомощ и сътрудничеството по 
митническите и земеделските въпроси 
следва да бъде рационализирана в една-
единствена програма — Програмата на 
ЕС за борба с измамите („програмата“), 
за да се увеличат синергиите и 
бюджетната гъвкавост и да се опрости 
управлението.

(6) Подкрепата от Съюза в областта 
на защитата на финансовите интереси 
на Съюза, на докладването на 
нередности и на административната 
взаимопомощ и сътрудничеството по 
митническите и земеделските въпроси 
следва да бъде рационализирана в една-
единствена програма — Програмата на 
ЕС за борба с измамите („програмата“), 
за да се увеличат синергиите и 
бюджетната гъвкавост и да се опрости 
управлението. Освен това в контекста 



AD\1169116BG.docx 5/9 PE626.966v02-00

BG

на подготвянето на годишните 
работни програми ще бъдат проучени 
възможностите за избягване на 
дублирането и за намиране на 
синергии между Програмата на ЕС за 
борба с измамите и други относими 
програми в области като 
правосъдието, митниците и 
вътрешните работи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета въз основа на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и определят по-
специално процедурата за изготвяне и
изпълнение на бюджета посредством 
безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и предвиждат извършването на 
проверки във връзка с отговорността на 
финансовите участници. Правилата, 
приети на основание на член 322 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, се отнасят също до 
защитата на бюджета на ЕС в случай на 
всеобщи слабости в прилагането на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като прилагането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и за ефективно 
финансиране от ЕС.

(10) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и от Съвета въз основа на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и определят по-
специално процедурата за изготвяне и 
изпълнение на бюджета посредством 
безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и предвиждат извършването на 
проверки във връзка с отговорността на 
финансовите участници. Договорите, 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на ЕС по линия на 
Програмата на ЕС за борба с 
измамите подлежат следователно, 
наред с другото, на принципите на 
прозрачност, пропорционалност, 
равно третиране и недискриминация, 
а безвъзмездните средства подлежат 
в допълнение на принципите на 
съфинансиране, некумулативно 
отпускане и недопускане на двойно 
финансиране, забрана за предоставяне 
със задна дата и недопускане на 
печалба. Правилата, приети на
основание на член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 



PE626.966v02-00 6/9 AD\1169116BG.docx

BG

се отнасят също до защитата на 
бюджета на ЕС в случай на всеобщи 
слабости в прилагането на принципите 
на правовата държава в държавите 
членки, тъй като прилагането на 
принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и за ефективно 
финансиране от ЕС.

Обосновка

Вж. член 160, параграф 1 от Финансовия регламент (принципи, приложими за 
обществените поръчки и концесиите) и член 188 от него (принципи, приложими за 
безвъзмездните средства).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Бюджет Бюджет

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 181 207 милиона евро 
по текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 322 000 000 EUR по 
цени за 2018 г. (363 000 000 EUR по 
текущи цени).

2. Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е:

2. Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е:

a) 114 207 милиона евро за целта, 
посочена в член 2, параграф 2, буква а);

a) 203 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (229 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 2, 
параграф 2, буква а);

б) 7 милиона евро за целта, 
посочена в член 2, параграф 2, буква б);

б) 12 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (14 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 2, 
параграф 2, буква б);

в) 60 милиона евро за целта, 
посочена в член 2, параграф 2, буква в).

в) 107 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (120 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 2, 
параграф 2, буква в);
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3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.
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