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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с 
измамите – годишен доклад за 2018 г.
(2019/2128(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 310, параграф 6 и член 325, параграф 5 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на 
Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 
11 октомври 2019 г., озаглавен „30-и годишен доклад относно защитата на 
финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2018 г.)“ 
(COM(2019)0444), и придружаващите го работни документи на службите 
((SWD(2019)0361), (SWD(2019)0362), (SWD(2019)0363), (SWD(2019)0364) и 
(SWD(2019)0365),

– като взе предвид доклада на OLAF за 2018 г.1 и доклада за дейността на 
Надзорния съвет на OLAF за 2018 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и 
Сметната палата, озаглавено „Стратегия на Комисията за борба с измамите: 
засилени действия за защита на бюджета на ЕС“ (COM (2019) 0196),

– като взе предвид плана за действие (SWD (2019)0170) и „оценката на риска от 
измами“ SWD (2019)171), придружаващи съобщението, озаглавено „Стратегия на 
Комисията за борба с измамите: засилени действия за защита на бюджета на ЕС“ 
(COM (2019)0196),

– като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно 
изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите 
на институциите2,

– като взе предвид предложението на Европейската комисия от 5 май 2018 г. за 
регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите 
членки, (COM(2018)0324),

– като взе предвид въвеждането на стандартни разпоредби за защита на 
финансовите интереси на ЕС в рамките на всички предложения на Комисията за 
МФР,

1 OLAF, „Деветнадесети доклад на Европейската служба за борба с измамите, 1 януари – 31 декември 
2018 г.“, 2019 г.
2 ОВ С 340, 8.10.2019 г., стр. 1.
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– като взе предвид становище № 8/2018 на Европейската сметна палата от 22 
ноември 2018 г. относно предложението на Комисията от 23 май 2018 г. за 
изменение на Регламента за OLAF № 883/2013 по отношение на сътрудничеството 
с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM 
(2018)0338),

– като взе предвид становище № 9/2018 на Европейската сметна палата относно 
предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Програмата на ЕС за борба с измамите,

– като взе предвид специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата от 
10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на 
информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“,

– като взе предвид специален доклад № 01/2019 на Сметната палата, озаглавен 
„Борба с измамите при разходването на средства от ЕС – необходими са 
действия“,

– като взе предвид специален доклад № 06/2019 на Сметната палата, озаглавен 
„Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на 
сближаване — необходими са подобрения в разкриването, реакцията и 
координацията от страна на управляващите органи“,

– като взе предвид специален доклад № 12/2019 на Сметната палата, озаглавен 
„Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при 
събирането на ДДС и мита“,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF)3 , и междинния преглед на 
посочения регламент, публикуван от Комисията на 2 октомври 2017 г. (COM 
(2017)0589),

– като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по наказателноправен ред („Директивата за защита на 
финансовите интереси“),4

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за 
установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска 
прокуратура,5

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

3 ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
4 ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
5 ОВ L 283, 31.10.2017  г., стр. 1.
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Съвета6

– като взе предвид 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) № 966/20127,

– като взе предвид поръчания от Комисията доклад от 4 септември 2019 г., 
озаглавен „Проучване и доклади за неизпълнението на потенциалните приходи от 
ДДС в 28-те държави – членки на ЕС: окончателен доклад“ 

– като взе предвид поръчания от Комисията доклад от май 2015 г., озаглавен 
„Проучване за количествено измерване и анализ на несъответствието в приходите 
от ДДС в държавите – членки на ЕС:  доклад за 2015 г.“ и съобщението на 
Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС, 
озаглавен „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за 
избор“ (COM (2016)0148),

– като взе предвид изготвения от Комисията доклад на ЕС за борбата с корупцията 
от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)0038),

– като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО8,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено 
„Борбата с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на 
лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на 
ЕС9,

– като взе предвид доклада за напредъка от 12 май 2017 г. относно изпълнението на 
Съобщението на Комисията „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и 
други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия — всеобхватна стратегия 
на ЕС“ (COM(2013)0324 от 6 юни 2013 г.)“, (COM(2017)0235),

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за 
установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска 
прокуратура,10

– като взе предвид доклада, координиран от OLAF, озаглавен „Измами в областта 
на обществените поръчки — набор от червени флагове и най-добри практики“, 

6 ОВ L 298, 26.10..2012 г., стр. 1.
7 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
8 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
9 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 56.
10 OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 1.
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публикуван на 20 декември 2017 г., и наръчника на OLAF от 2017 г. относно 
„Докладване на нередности при споделено управление“,

– като взе предвид специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата, 
озаглавен „Процедури за внос – пропуските в правната рамка и неефективното 
изпълнение се отразяват на финансовите интереси на ЕС“,

– като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело C-105/14: наказателно 
производство срещу Taricco и др.11, 

– като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело C-42/17: наказателно 
производство срещу M.A.S. and M.B.12,

– като взе предвид решението на Общия съд по дело T-48/16, Sigma Orionis 
SA/Европейска комисия13,

– като взе предвид приемането на Регламент (ЕС) 2018/541 на Съвета относно 
административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на ДДС, с 
цел увеличаване на капацитета на държавите членки за справяне с най-вредните 
схеми за измами с ДДС и за намаляване на несъответствието в приходите от ДДС,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно защитата на 
финансовите интереси на ЕС — събиране на средства и активи от трети държави в 
случаи на измама14,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, 
предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 
2021 – 2027 г.“ (COM(2018)0321),

– като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно борбата срещу 
митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС15,

– като има предвид продължаващото прилагане на програмата „Херкулес III“16,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че de jure държавите членки и Комисията носят споделена 

11 Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2015 г. по дело C-105/14, наказателно производство, 
образувано срещу Ivo Taricco и др.,105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
12 Решение на Съда (голям състав) от 5 декември 2017 г. по дело C-42/17, наказателно производство срещу 
M.A.S. и M.B.,42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
13 Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. по дело T-48/16, Sigma Orionis SA/Европейска комисия.
14 Приети текстове, P8_TA(2018)0419.
15 Приети текстове, P8_TA(2018)0384.
16 Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване 
на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския 
съюз (програма „Херкулес III“), OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6.
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отговорност за изпълнението на 74% от бюджета на Съюза за 2018 г.; като има 
предвид обаче, че de facto държавите членки изразходват тези ресурси, а 
Комисията е отговорна за надзора върху тях чрез своите механизми за контрол;

Б. като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на 
финансовите интереси на ЕС следва да бъдат основни елементи от политиката на 
ЕС, за да се повиши доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари 
се използват правилно и ефективно;

В. като има предвид, че член 310, параграф 6 от ДФЕС гласи, че „Съюзът и 
държавите членки, в съответствие с член 325, се борят с измамата и всяка друга 
незаконна дейност, която може да накърни финансовите интереси на Съюза.“; 
като има предвид, че член 325, параграф 2 от ДФЕС гласи: „Държавите членки 
приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на 
Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им 
финансови интереси.“; като има предвид, че член 325, параграф 3 от ДФЕС гласи, 
че „държавите членки координират действията си, насочени към защита на 
финансовите интереси на Съюза срещу измамата“ и че „те организират заедно с 
Комисията тясно и редовно сътрудничество между компетентните власти“; като 
има предвид, че съгласно член 325, параграф 4 от ДФЕС с Европейската сметна 
палата трябва да бъдат провеждани консултации относно всякакви мерки, които 
предстои да бъдат приети от законодателя в областта на предотвратяването и 
борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС;

Г. като има предвид, че постигането на добри резултати чрез процеси на 
опростяване изисква редовно оценяване на приходите, разходите, резултатите и 
въздействието чрез одити на изпълнението;

Д. като има предвид, че съгласно член 83 от ДФЕС корупцията е посочена като едно 
от особено тежките престъпления с трансгранично измерение;

Е. като има предвид, че е необходимо 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; като има 
предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да 
гарантира, че борбата с измамите се провежда ефективно и води до по-конкретни 
и по-задоволителни резултати;

Ж. като има предвид, че ДДС е важен източник на приходи за националните 
бюджети и че през 2018 г. собствените ресурси на база ДДС са съставлявали 11,9 
% от общия бюджет на ЕС;

З. като има предвид, че систематичните и институционализирани случаи на 
корупция в някои държави членки сериозно вредят на финансовите интереси на 
ЕС, като същевременно съставляват заплаха за принципите на правовата държава; 
като има предвид, че в Специален доклад 470 на Евробарометър относно 
корупцията, публикуван през 2017 г., се заявява, че като цяло възприятията и 
нагласите към корупцията остават стабилни в сравнение с 2013 г., което сочи, че 
не са показани конкретни резултати от гледна точка на подобряването на 
доверието на гражданите на ЕС в техните институции;
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Нередности, открити и докладвани като измами и засягащи бюджета на ЕС

1. наблюдава постоянното изменение на методите за измама и новите модели на 
измама със силно транснационално измерение и с трансгранични схеми за измама 
(например измами при насърчаването на селскостопански продукти; фиктивни 
дружества; избягване на мита чрез занижаване на стойността на текстилни 
изделия и обувки, които влизат в Съюза и преминават през митническото 
оформяне в няколко държави членки; електронна търговия: и фалшифициране);

2. отбелязва, че броят на докладваните през 2018 г. нередности — свързани и 
несвързани с измами (общо 11 638 случая) — е бил с 25% по-нисък, отколкото 
през 2017 г. (15 213 случая), и че тяхната стойност е останала стабилна в 
сравнение с предходната година (2,5 милиарда евро през 2018 г., срещу 2,58 
милиарда евро през 2017 г.);

3. посочва, че не всички нередности са свързани с измами и че трябва да се прави 
ясно разграничение между допуснатите грешки;

4. припомня, че броят на нередностите, свързани с измами, и свързаните с тях суми, 
не са пряк показател за равнището на измамите, засягащи бюджета на ЕС;

5. отбелязва, че броят на нередностите, докладвани като измами през 2018 г. (1 152 
случая), е останал стабилен в сравнение с 2017 г.; изразява съжаление, че 
съответните финансови суми са се увеличили значително със 183%, най-вече във 
връзка с разходите в рамките на политиката на сближаване;

6. отчита факта, че броят на несвързаните с измами нередности, регистрирани през 
2018 г., е отбелязал спад от 27 % (10 487 случая), докато съответните финансови 
суми са намалели с 37 % до 1,3 милиарда евро;

7. счита, че е необходимо по-тясно сътрудничество между държавите членки по 
отношение на обмена на информация с цел както да подобрят събирането на 
данните, така и да повишат ефективността на проверките;

8. открива тревожни слабости, разкрити при проверката на седалищата на 
бенефициентите; изразява съжаление, че за да се намали административната 
тежест за органите на държавите членки, правото на ЕС ги задължава да 
докладват само за свързани или несвързани с измама нередности на стойност над 
10 000 EUR с пари на ЕС; припомня, че за селското стопанство и Европейския 
социален фонд съществуват голям брой плащания под прага от 10 000 EUR и в 
резултат на това има потенциално неправомерни плащания под прага за 
докладване, които не са докладвани;

Приходи — измами, свързани със собствените ресурси

9. изразява съжаление във връзка с увеличаването на броя на регистрираните случаи 
с 1% (до 473 през 2018 г.), както и увеличението от 116% на съответните 
финансови средства;

10. изразява своята загриженост, че според „бързите“ статистически оценки на 
Комисията несъответствието в приходите от ДДС през 2018 г. възлиза на 
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приблизително 130 милиарда евро, което съставлява повече от 10% от общите 
очаквани приходи от ДДС, както и че според оценки на Комисията случаите на 
вътреобщностни измами с ДДС струват на Съюза около 50 милиарда евро 
годишно; изразява съжаление за загубата на 5 милиарда евро годишно от доставки 
на стоки с ниска стойност от трети държави;

11. взема предвид изменението на Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета относно 
административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка 
върху добавената стойност17, което доведе до засилване на капацитета на 
националните данъчни администрации за проверка на трансграничните доставки;

12. призовава за мерки за пълно гарантиране на защитата на данните на 
икономическите оператори, които са обект на разследване, изброени в новия 
софтуер за анализ на операциите в мрежа (TNA);

13. приветства обмена на данни за митнически режим 42/63 между националните 
данъчни органи, което позволява извършването на кръстосана проверка на 
номерата по ДДС, стойността на внасяните стоки, вида на стоките и т.н. от 
държавата членка на внос и държавата членка на клиента;

14. подчертава, че е от основно значение да се даде приоритет на разработването на 
национални стратегии за борба с измамите (НСБИ) от държавите членки пред 
наднационалния подход, наложен на равнището на ЕС;

15. подчертава сериозността на настоящата ситуация по отношение на измамите, 
свързани с неплащане на ДДС, по-специално така наречените „верижни измами“, 
които водят до неплащане на ДДС на съответните данъчни органи от страна на 
липсващия търговец, дори и да е бил приспаднат от клиента;

16. взема под внимание факта, че слънчевите панели са били стоките, които са били 
най-силно засегнати от измами и нередности в парично изражение през 2018 г., 
какъвто беше и случаят през 2017 и 2016 г.;

17. счита, че е тревожно, че занижаването на стойността на текстилни изделия и 
обувки, внасяни от Китай, е основен случай на измама; признава трансграничната 
електронна търговия със стоки като значителен източник на данъчни измами в 
ЕС, особено в случая с по-дребните стоки;

18. отбелязва, че през декември 2018 г. Комисията представи нов план за действие за 
борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, който се основава главно на 
оперативни мерки за правоприлагане;

19. припомня още веднъж, че комбинацията от различни методи за откриване 
(контрол при митническото освобождаване на стоките, последващ контрол, 
инспекции от службите за борба с измамите и др.) е най-ефективна за откриване 
на измами и че ефективността на всеки метод зависи от съответната държава 
членка, от ефективното координиране на нейната администрация и от 
способността на съответните служби на държавите членки да комуникират 

17 OВ L268, 12.10.2010 г., стp. 1.
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помежду си;

20. отбелязва с тревога, че средният процент на събиране на вземанията по случаите, 
докладвани като измами през периода 1989 – 2018 г., е бил едва 37%;

21. отново призовава Комисията ежегодно да докладва сумата на собствените 
ресурси на ЕС, събрани в резултат на препоръките, формулирани от OLAF, и да 
оповестява сумите, които остава да бъдат събрани;

Измами, свързани с разходите

22. приветства намаляването с 3% на броя на случаите (679 нередности, свързани с 
измами през 2018 г.), докладвани като измами, свързани с разходите; при все това 
изразява съжаление за обратната тенденция, която се наблюдава в съответните 
финансовите средства (1,032 милиарда евро), което доведе до увеличение с 198%;

23. отбелязва намаляването с 4% на регистрираните нередности, които не са свързани 
с измами, както и с 48% за съответните финансови суми (844,9 милиона евро);

24. подчертава значението на съответното управление и внимателното наблюдение на 
отпуснатите безвъзмездни средства по програмите на ЕСИ фондовете 
(европейските структурни и инвестиционни фондове, т.е. Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, ФЕПНЛ 
(Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица) и ЕФПГ 
(Европейски фонд за приспособяване към глобализацията) с цел ефективно 
неинфлационно бюджетиране на фондовете и избягване на измами;

25. отбелязва, че по отношение на два от политиките, които са най-силно засегнати от 
измамите, през 2018 г. са били регистрирани 249 нередности, свързани с измами (-
6 %) за общата селскостопанска политика, за общо 63,3 милиона евро (+ 10%), и 
363, отново през 2018 г. (+ 5%), за политиката на сближаване, като общата сума 
възлиза на 959,6 милиона евро (+ 199%);

26. изразява съжаление, че за ОСП „нивото на измамите“ възлиза на 10%, докато 
„размерът на измамите“ е около 23%; отбелязва с тревога, че „процентът на 
разкриване на измами“ е само 0,11%, а „процентът на разкриване на нередности“ 
е 0,37%;

27. по същия начин съжалява, че „процентът на разкриване на измами“ за политиката 
на сближаване е само 0,86%, а „процентът на разкриване на нередности“ е 0,34%;

Стратегията на Комисията за борба с измамите

28. отбелязва изпълнението на стратегията на Комисията за борба с измамите (СКБИ) 
от 2019 г., адаптирана към две съществени допълнения към законодателството на 
ЕС за борба с измамите, прието през 2017 г., т.е. Директивата за защита на 
финансовите интереси, която определя по-строги общи стандарти за 
наказателното законодателство на държавите членки за защита на финансовите 
интереси на ЕС, и регламента за създаване на Европейска прокуратура;
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29. отбелязва, че за момента само дванадесет държави членки са приложили новата 
директива за защита на финансовите интереси на ЕС, други осем са я приложили 
частично, а останалите — все още не;

30. припомня още веднъж, че новата стратегия на Комисията за борба с измамите 
(СКБИ) обхваща: (i) измами (включително измами с ДДС), корупция и 
присвояване, засягащи финансовите интереси на ЕС, както са определени в 
членове 3 и 4 от Директивата за защита на финансовите интереси; (ii) други 
престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, например 
престъпления, свързани със злоупотреба с процедури за възлагане на обществени 
поръчки, когато те засягат бюджета на ЕС; (iii) нередности по смисъла на член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9523 (доколкото са умишлени, но 
все още не са обхванати от престъпленията, посочени по-горе); и (iv) сериозни 
нарушения на професионалните задължения на персонала или на членовете на 
институциите и органите на Съюза, както е посочено в член 1, параграф 4 от 
Регламента за OLAF и член 2, параграф 1, втора алинея от Решение (ЕО, ЕОВС, 
Евратом) № 352/1999 на Комисията за създаване на Европейска служба за борба с 
измамите18;

31. приветства новите приоритети на новата стратегия за борба с измамите, като 
например подобряване на разбирането на моделите на измами, профилите на 
измамниците и системните слабости, свързани с измами, засягащи бюджета на 
ЕС, както и оптимизацията на координацията, сътрудничеството и работните 
потоци за борбата с измамите, по-специално сред службите на Комисията и 
изпълнителните агенции;

32. отбелязва, че едва единадесет държави членки са приели национални стратегии за 
борба с измамите;

33. призовава за по-бързо приключване на разследванията, особено ако дадено 
разследване не може да бъде приключено в рамките на дванадесет месеца след 
започването му;

Напредък със създаването на Европейска прокуратура

34. отбелязва назначаването през 2018 г. на временен административен директор;

35. припомня, че до края на октомври 2019 г. пет държави членки не са се 
присъединили към Европейската прокуратура; припомня обаче, че съгласно 
съображение 9 от Регламент (ЕО) № 2017/1939 те могат да се присъединят по 
всяко време към това трансгранично сътрудничество;

36. подчертава, че процедурата за подбор на европейския главен прокурор, започнала 
през 2018 г., е отчела закъснение предвид несъгласие между Европейския 
парламент и Съвета относно предпочитания кандидат;

37. отбелязва със задоволство забавянето на процеса на предоставяне на правомощия 
на Европейската прокуратура във връзка с трансграничните терористични 
престъпления; отбелязва заключенията на Европейския съвет от 18 октомври 

18 OJ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.
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2018 г.;

Области за подобрение

38. Посочва две области, нуждаещи се от подобрение на първо място, за да се 
подобри оценката на риска от измами и управлението на риска от измами, 
Комисията се нуждае от по-всеобхватен аналитичен капацитет, за да може да 
сканира данните за моделите на измами, профилите на измамниците и слабостите 
в системите за вътрешен контрол на ЕС; на второ място, за да се гарантира 
последователност и да се оптимизира ефикасността и ефективността, 
децентрализираната оценка и управлението на рисковете от измами трябва да 
бъдат координирани и наблюдавани чрез силна система за преглед;

39. подчертава връзката между корупцията и измамите при разходването на средства 
на ЕС; изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията вече не счита за 
необходимо да публикува доклада относно борбата с корупцията;

40. призовава новоизбраната Комисия да изготви общоевропейска стратегия за 
проактивно избягване на конфликти на интереси за всички финансови участници, 
изпълняващи бюджета на ЕС, като един от нейните основни приоритети;

41. счита, че са необходими допълнителни инициативи за измерване на разликата 
между дължимите и събраните мита и за разработване на ефективна методология 
за такова измерване, поне за нейните основни елементи;

42. освен това счита, че митническият контрол следва да бъде адаптиран към новите 
рискове от измами и към бързото разрастване на трансграничната търговия, което 
се улеснява от електронната търговия, както и от бизнеса без документи на 
хартиен носител;

43. отбелязва, че разрастването на електронната търговия изправя данъчните органи 
пред сериозни предизвикателства, например липсата на облагаема идентификация 
на продавача в ЕС, както и регистрацията на декларациите за ДДС значително под 
реалната стойност на декларираните трансакции;

44. изразява загриженост относно риска от занижаване на стойността на стоки чрез 
електронна търговия от трети държави; приветства предприетите мерки за 
решаване на проблема за измамите с ДДС при електронната търговия;

45. приканва OLAF да информира Парламента за резултатите от своите разследвания 
във връзка с вноса чрез електронна търговия на облекла с ниска стойност; 
призовава Комисията и държавите членки да следят сключваните в рамките на 
електронната търговия сделки в които участват продавачи, намиращи се извън 
ЕС, които не декларират ДДС (напр. чрез неправомерно представяне на стоките 
като мостри) или които умишлено занижават стойността на стоките, за да намалят 
или избегнат дължимия ДДС;

46. признава необходимостта от преодоляване на някои недостатъци на настоящата 
система на ЕС за правоприлагане в областта на борбата с измамите, по-специално 
по отношение на събирането на точни данни относно свързаните и несвързаните с 
измами нередности;
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47. счита за изненадващо, че Комисията не разполага с изчерпателна и съпоставима 
информация относно равнището на установени измами при разходването на 
средства на ЕС;

48. призовава Комисията да гарантира ефективността на информационната система, 
известна като „Система за управление на нередностите“ (СУН), управлявана от 
OLAF, така че всички компетентни органи да докладват своевременно 
информация относно наказателни разследвания, свързани с измами, засягащи 
финансовите интереси на ЕС;

49. припомня на държавите членки, че е в техен интерес да оказват пълно съдействие 
на Комисията;

50. отбелязва, че в областта на споделеното управление Комисията няма 
правомощието да задейства отстраняването на ненадеждни икономически 
оператори, когато органите на държавите членки не направят това; призовава 
държавите членки да докладват незабавно за свързани с измами нередности в 
СУН и да използват по най-добрия начин системата за ранно откриване и 
отстраняване;

51. настоява държавите членки да използват ефективно инструмента за 
предотвратяване на измами, предлаган от базата данни ARACHNE, като 
представят актуални данни и използват възможностите, които големите 
информационни масиви предлагат за предотвратяване на измамите и 
неправомерното използване на средствата на ЕС;

52. подчертава ролята на държавите членки за изпълнението на споразуменията за 
административно сътрудничество, ефективността на контрола, събирането на 
данни и мониторинга по спазването на регулаторната рамка от търговците;

Международно сътрудничество

53. взема предвид влизането в сила на 1 септември 2018 г. на споразумението между 
ЕС и Норвегия относно административното сътрудничество и помощта при 
събиране на вземания в областта на ДДС;

54. приветства организирането на годишния семинар (състоял се в Босна и 
Херцеговина през юни 2018 г.) за органите партньори в страните кандидатки и 
потенциални кандидатки за най-добри практики при успешни разследвания на 
измами, както и на семинара, проведен в Украйна през юли 2018 г. с участието на 
всички съответни служби за борба с измамите, в рамките на Споразумението за 
асоцииране между ЕС и Украйна;

55. приветства подписването от OLAF на две споразумения за административно 
сътрудничество с Африканската банка за развитие и със Службата на главния 
инспектор на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID);

56. посочва проблемите, свързани с прилагането на Рамковата конвенция за контрол 
на тютюна („Протокола към РККТ“) от трети държави;

57. отбелязва разширяването на ролята на координационните служби за борба с 
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измамите по отношение на насърчаването на ефективността на различните канали 
за трансгранично сътрудничество между националните органи, по-специално за 
справяне с митническите измами;

58. приканва държавите членки да засилят чрез мрежата Еврофиск своя обмен на 
информация относно евентуални измамни дружества и операции;

Правила за прозрачност и хоризонтални разпоредби

59. очаква, че приемането на регламента „Омнибус“ ще намали драстично процента 
на измами за политиките в областта на селското стопанство и сближаването;

60. признава значението на член 61 от Финансовия регламент и съдържащата се в 
него нова дефиниция на конфликтите на интереси за всички финансови 
участници, изпълняващи бюджета на ЕС в различните видове управление, 
включително на национално равнище;

61. приветства ясното правно основание, даващо възможност на OLAF да получи 
достъп до информация за банкови сметки чрез съдействието на националните 
компетентни органи след преразглеждането на Регламент № 883/2013;

62. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Надзорния съвет на OLAF.


