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Изменение 36
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Програма „Фискалис 2020“, 
която бе създадена с Регламент (ЕС) № 
1286/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета18и която се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и участващите 
държави, и предшестващите я програми 
допринесоха значително за 
улесняването и засилването на 
сътрудничеството между данъчните 
органи в Съюза. Данъчните органи на 
участващите държави признават 
добавената стойност от тези програми, 
включително за защита на финансовите 
и икономическите интереси на 
държавите членки, на Съюза и на 
данъкоплатците. Установените 
предизвикателства през следващото 
десетилетие не могат да бъдат 
преодолени, ако държавите членки не 
насочат вниманието си отвъд границите 
на своите административни територии 
или не си сътрудничат усилено с 
насрещните си страни.

(1) Програма „Фискалис 2020“, 
която бе създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1286/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета18 и която се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и участващите 
държави, и предшестващите я програми 
допринесоха значително за 
улесняването и засилването на 
сътрудничеството между данъчните 
органи в Съюза. Данъчните органи на 
участващите държави признават 
добавената стойност от тези програми, 
включително за защита на финансовите 
и икономическите интереси на 
държавите членки, на Съюза и на 
данъкоплатците. Установените 
предизвикателства през следващото 
десетилетие често не могат да бъдат 
преодолени ефективно, ако държавите 
членки не насочат вниманието си отвъд 
границите на своите административни 
територии и не си сътрудничат усилено 
с насрещните си страни.

_________________ _________________

18 Регламент (ЕС) № 1286/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
програма за действие за подобряване на 
функционирането на системите за 
данъчно облагане в Европейския съюз 
за периода 2014 – 2020 г. („Фискалис 
2020“ ) и за отмяна на Решение № 
1482/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 25).

18 Регламент (ЕС) № 1286/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
програма за действие за подобряване на 
функционирането на системите за 
данъчно облагане в Европейския съюз 
за периода 2014 – 2020 г. („Фискалис 
2020“ ) и за отмяна на Решение № 
1482/2007/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 25).

Or. en

Изменение 37
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Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Програмата „Фискалис 2020“ 
следва да предостави възможност да 
се повиши техният капацитет за 
борба срещу данъчните измами, 
корупцията, избягването на данъци и 
агресивното данъчно планиране, 
което включва по-точно 
техническата помощ за обучение на 
човешките ресурси и разработването 
на административни структури.
Тази помощ следва да се предоставя 
по прозрачен начин;

Or. fr

Изменение 38
Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програма „Фискалис 2020“ 
осигурява на държавите членки уредба 
на равнището на Съюза за развитие на 
тези дейности по сътрудничество при 
по-висока разходна ефективност, 
отколкото ако всяка държава членка 
изградеше собствена уредба за
сътрудничество на двустранна или 
многостранна основа.. Поради това е 
целесъобразно да се осигури 
продължаване на програмата чрез 
създаването на нова програма в същата 
област – програма „Фискалис“ 
(наричана по-нататък „Програмата“).

(2) Програма „Фискалис 2020“ 
осигурява на държавите членки уредба 
на равнището на Съюза за развитие на 
тези дейности по сътрудничество при 
по-висока разходна ефективност, 
отколкото ако всяка държава членка 
изградеше собствена уредба за 
сътрудничество на двустранна или 
многостранна основа, независимо дали 
между тях самите или с трети 
държави, с които ЕС си сътрудничи 
тясно в областта на данъчното 
облагане. Поради това е целесъобразно 
да се осигури продължаване на 
програмата чрез създаването на нова 
програма в същата област – програма 
„Фискалис“ (наричана по-нататък 
„Програмата“).
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Изменение 39
Мартин Ширдеван

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 
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.

(3) Създавайки уредба за дейностите 
с цел 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 
и предприятията при презгранични 
сделки и подкрепата за съвместен 
подход на Съюза в рамките на 
международните форуми.

Or. en

Изменение 40
Робертс Зиле

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 

(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 
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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 
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.

неговите държави членки, като 
същевременно зачита суверенитета 
на държавите членки по отношение 
на техните данъчни политики,
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 
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.

Or. en

Изменение 41
Юг Байе, Перванш Берес

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 
и предприятията при презгранични 
сделки; постигането на пълния 
потенциал на единния пазар и 
повишаването на 
конкурентоспособността на Съюза; 
подкрепата за съвместен подход на 

(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, избягването на 
данъци и двойното данъчно 
необлагане; предотвратяването и 
намалението на излишната 
административна тежест за гражданите 
и предприятията при презгранични 
сделки; постигането на пълния 
потенциал на единния пазар и 
повишаването на 
конкурентоспособността на Съюза; 
подкрепата за съвместен подход на 
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Съюза на международните форуми. Съюза на международните форуми.

Or. fr

Изменение 42
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави, Програмата следва да бъде 
отворена за участие за 
присъединяващите се държави и 
държавите кандидатки, както и за 
потенциалните кандидати и държавите –
партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Тя може да бъде отворена и за 
други трети държави в съответствие с 
условията, определени в нарочни 
споразумения между Съюза и тези трети 
държави, с които се урежда участието 
им в дадена програма на Съюза.

(5) С цел да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави, Програмата следва да бъде 
отворена за участие за 
присъединяващите се държави и 
държавите кандидатки, както и за 
потенциалните кандидати и държавите –
партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Тя може да бъде отворена и за 
Обединеното кралство, след като то 
напусне Европейския съюз, както и за
други трети държави, в съответствие с 
условията, определени в нарочни 
споразумения между Съюза и тези трети 
държави, с които се урежда участието 
им в дадена програма на Съюза.

Or. en

Изменение 43
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави, Програмата следва да бъде 
отворена за участие за 
присъединяващите се държави и 
държавите кандидатки, както и за 
потенциалните кандидати и държавите –

(5) С цел да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави, Програмата следва да бъде 
отворена за участие за 
присъединяващите се държави и 
държавите кандидатки, както и за 
потенциалните кандидати и държавите –
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партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Тя може да бъде отворена и за 
други трети държави в съответствие с 
условията, определени в нарочни 
споразумения между Съюза и тези трети 
държави, с които се урежда участието 
им в дадена програма на Съюза.

партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Тя може да бъде отворена и за 
други трети държави, и по-специално 
най-слабо развитите държави, в 
съответствие с условията, определени в 
нарочни споразумения между Съюза и 
тези трети държави, с които се урежда 
участието им в дадена програма на 
Съюза.

Or. en

Изменение 44
Юг Байе

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Европейският парламент 
определи приоритетите.
Настоящият недостиг на финансови 
средства е пречка за постигането на 
целите, определени от Европейския 
парламент за многогодишната 
финансова рамка за периода след 2020 
г. [2017/2052(INI)]. По-ефикасното 
сътрудничество в данъчната област 
може да предостави възможност за 
по-добро събиране на средствата, 
необходими за изпълнението на 
бъдещата многогодишна финансова 
рамка.

Or. fr

Изменение 45
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дейностите, извършвани по (7) Дейностите, извършвани по 
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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.

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 с 
неизчерпателен списък на примери, за 
да се изтъкнат приоритетите и
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.

Or. en

Изменение 46
Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С цел да се улесни обменът на 
информация и да се предостави 
възможност на обществеността да 
упражнява право на надзор, което ще 
накара предприятията да действат 
по-отговорно от социална гледна 
точка, като се стимулира по-
прозрачен дебат относно 
евентуалните недостатъци на 
данъчните законодателства, 
Европейският съюз следва да приеме и 
прилага докладването по държави, 
съгласно което мултинационалните 
дружества следва декларират за всяка 
отделна държава броя на 
служителите в еквивалент на пълно 
работно време, нетния оборот, 
финансовия резултат преди облагане 
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с данъци за бенефициерите и 
размерът на наложените данъци за 
бенефициерите.

Or. fr

Изменение 47
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид на нарастващата 
мобилност на данъкоплатците, броя на 
презграничните сделки и все по-
международното естество на 
финансовите инструменти, които 
надхвърлят значително границите на 
Съюза, приспособяванията или 
разширенията на европейските 
електронни системи за включване на 
трети държави, които не участват в 
Програмата, и международни 
организации биха могли да бъдат в 
интерес на Съюза или държавите 
членки. По-конкретно, те биха довели 
до предотвратяване на 
административната тежест и разходите, 
които биха възникнали при 
разработването и експлоатацията на две 
сходни електронни системи – съответно 
за обмен на информация в Съюза и за 
международен обмен на информация. 
Ето защо, когато това е надлежно 
обосновано със съществуването на 
такъв интерес, разходите за 
приспособявания или разширения на 
европейските електронни системи за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации следва да 
бъдат допустими за финансиране по 
Програмата.

(8) Предвид на нарастващата 
мобилност на данъкоплатците, броя на 
презграничните сделки и все по-
международното естество на 
финансовите инструменти, които 
надхвърлят значително границите на 
Съюза, приспособяванията или 
разширенията на европейските 
електронни системи за включване на 
трети държави, които не участват в 
Програмата, и международни 
организации биха могли да бъдат в 
интерес на Съюза или държавите 
членки. По-конкретно, те биха довели 
до предотвратяване на 
административната тежест и разходите, 
които биха възникнали при 
разработването и експлоатацията на две 
сходни електронни системи – съответно 
за обмен на информация в Съюза и за 
международен обмен на информация. 
Ето защо, когато това е надлежно 
обосновано със съществуването на 
такъв интерес, разходите за 
приспособявания или разширения на 
европейските електронни системи за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации следва да 
бъдат допустими за финансиране по 
Програмата. При условие че са 
финансирани приоритетни действия, 
в рамките на Програмата може също 
така да се насърчават конкретни 
съвместни дейности с най-слабо 
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развитите държави, особено по 
отношение на автоматичния обмен 
на информация, когато е 
целесъобразно.

Or. en

Изменение 48
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид на нарастващата 
мобилност на данъкоплатците, броя на 
презграничните сделки и все по-
международното естество на 
финансовите инструменти, които 
надхвърлят значително границите на 
Съюза, приспособяванията или 
разширенията на европейските 
електронни системи за включване на 
трети държави, които не участват в 
Програмата, и международни 
организации биха могли да бъдат в 
интерес на Съюза или държавите 
членки. По-конкретно, те биха довели 
до предотвратяване на 
административната тежест и разходите, 
които биха възникнали при 
разработването и експлоатацията на две 
сходни електронни системи – съответно 
за обмен на информация в Съюза и за 
международен обмен на информация. 
Ето защо, когато това е надлежно 
обосновано със съществуването на 
такъв интерес, разходите за
приспособявания или разширения на 
европейските електронни системи за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации следва да 
бъдат допустими за финансиране по 
Програмата.

(8) Предвид на нарастващата 
мобилност на данъкоплатците, броя на 
презграничните сделки, все по-
международното естество на 
финансовите инструменти, а оттам и 
нарасналия риск от данъчни измами, 
отклонение от данъчно облагане и 
избягване на данъци, които надхвърлят 
значително границите на Съюза, 
приспособяванията или разширенията
на европейските електронни системи за 
включване на трети държави, които не 
участват в Програмата, и международни 
организации биха могли да бъдат в 
интерес на Съюза или държавите 
членки. По-конкретно, те биха довели 
до предотвратяване на 
административната тежест и разходите, 
които биха възникнали при 
разработването и експлоатацията на две 
сходни електронни системи – съответно 
за обмен на информация в Съюза и за 
международен обмен на информация. 
Ето защо, когато това е надлежно 
обосновано със съществуването на 
такъв интерес, разходите за 
приспособявания или разширения на 
европейските електронни системи за 
сътрудничество с трети държави и 
международни организации следва да 
бъдат допустими за финансиране по 
Програмата.
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Or. en

Изменение 49
Свен Гиголд

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 международното 
измерение на данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане и 
избягването на данъци, 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. Подборът на експерти е 
балансиран и прозрачен, като 
експертите декларират своите 
професионални интереси и доказват, 
че не е налице конфликт на интереси 
с тяхната професионална 
отговорност. Представителството 
на интересите на предприятията и 
на гражданското общество следва да 
бъде гарантирано на равни начала.

Or. en

Изменение 50
Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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.

Or. en

Изменение 51
Робертс Зиле

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) В рамките на 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. Външните експерти се 
подбират на конкурентен принцип от 
Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, както и 
способността им да допринесат за 
тази конкретна дейност, като се 
избягват потенциални конфликти на 
интереси.
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Or. en

Изменение 52
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

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. Следва да се гарантира, че 
тези експерти са независими и не е 
налице конфликт на интереси от 
тяхна страна;

Or. en

Изменение 53
Юг Байе

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, 

(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, 
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в т.ч. от неучастващи трети държави, 
както и представители на международни 
организации, икономически оператори, 
данъкоплатци и гражданското 
общество.

в т.ч. от неучастващи трети държави, 
както и представители на международни 
организации, икономически оператори, 
данъкоплатци и гражданското 
общество. Включването на експерти 
следва да се извършва прозрачно и при 
забрана на конфликти на интереси 
от каквото и да било естество.

Or. fr

Изменение 54
Мартин Ширдеван

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 имат предвид 
глобалните мащаби на избягването на 
данъци, на отклонението от данъчно 
облагане и на данъчните измами, 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, данъкоплатците и 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 55
Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Като се има предвид 
приемането в последно време на 
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директивите относно обмена на 
информация между данъчните 
администрации (Директива 
2014/107/ЕС на Съвета; Директива 
2015/2376/ЕС на Съвета; Директива 
2016/881/ЕС на Съвета; Директива 
2016/2258/ЕС на Съвета; Директива 
2018/822/ЕС на Съвета), както и тези, 
които още се обсъждат във връзка с 
обща консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД), програмата ще има за цел 
обучението на служителите на 
данъчните администрации, за да се 
гарантира ефикасното прилагане на 
директивите.

Or. fr

Изменение 56
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Отделните национални 
инициативи за борба с измамите 
може евентуално да доведат до 
изместване на измамите в други, 
често съседни държави членки, и да 
създадат несъразмерна 
административна тежест за 
спазващите изискванията 
предприятия, както и липса на 
правна сигурност в рамките на 
международната търговия. Поради 
това е от решаващо значение 
Комисията да приведе в 
съответствие националните мерки 
за борба с измамите чрез 
координиране на националните най-
добри практики на равнище ЕС.

Or. en
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Изменение 57
Юг Байе

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 значителен 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.

Or. fr

Изменение 58
Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Евентуалното прилагане на 
данък върху CO2 посредством 
фискални инструменти или на 
пазарна основа, както предложи 
групата на високо равнище относно 
собствените ресурси в своя доклад 
относно бъдещото финансиране на 
Съюза, трябва да бъде взето предвид.

Or. fr

Изменение 59
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

Предложение за регламент
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Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Настоящият регламент следва да 
бъде изпълняван чрез работни 
програми. Предвид на средно- до 
дългосрочното естество на 
преследваните цели и с оглед на опита, 
натрупан с времето, работните програми 
следва да може да обхващат няколко 
години. Преминаването от годишни към 
многогодишни работни програми ще 
доведе до намаление на 
административната тежест както за 
Комисията, така и за държавите членки.

(13) Настоящият регламент следва да 
бъде изпълняван чрез работни 
програми. Предвид на средно- до 
дългосрочното естество на 
преследваните цели и с оглед на опита, 
натрупан с времето, работните програми 
следва да може да обхващат няколко 
години. Преминаването от годишни към 
многогодишни работни програми ще 
доведе до намаление на 
административната тежест както за 
Комисията, така и за държавите членки, 
но то следва в никакъв случай да не 
създава възможност за загуба на 
информация и на прозрачност за 
потребителите;

Or. en

Изменение 60
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента.

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23 е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента. 
Комисията следва да изготвя, въз 
основа на информацията, 
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предоставена от държавите членки, 
по един годишен доклад ежегодно, 
съдържащ описание на все още 
съществуващите пречки в държавите 
членки пред реализирането на целите 
на програмата по член 3 и 
приоритетните действия по член 7, 
параграф 2а, и да прави предложения 
за най-добри практики. Годишният 
доклад на Комисията следва да се 
предоставя на разположение на 
обществеността. Освен това 
Комисията следва да изготви 
междинна и окончателна оценка на 
Програмата и да я направи достъпна 
за обществеността на специална 
страница в интернет.

_________________ _________________

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1–14.

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.;
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14.

Or. en

Изменение 61
Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 

(15) В съответствие с точки 22 и 
23 от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23 е 
необходимо да се извърши оценка на 
програмата въз основа на 
информацията, събрана посредством 
специфични изисквания за наблюдение, 
като същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки, като по този начин се взема 
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показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента.

предвид и REFIT. Тези изисквания 
могат по целесъобразност да включват 
измерими показатели, които да 
послужат като база за оценяване на 
практическото въздействие на 
инструмента. Годишните доклади се 
представят, като показват 
актуалното положение, измерват 
постиженията по отношение на 
ефикасността на програмата и 
комбинират усилията на всички 
участници.

_________________ _________________

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1–14.

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.;
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14.

Or. en

Изменение 62
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента.

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23 е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента. 
Резултатите от това наблюдение 
следва да бъдат предмет на годишен 
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доклад, който се споделя с 
Европейския парламент и Съвета;

_________________ _________________

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1–14.

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.;
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14.

Or. en

Изменение 63
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания могат по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели, които да послужат като база 
за оценяване на практическото 
въздействие на инструмента.

(15) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.23 е 
необходимо Програмата да бъде 
оценявана въз основа на информация, 
събрана в изпълнение на особените 
изисквания за наблюдението, като се 
избягват свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
конкретно по отношение на държавите 
членки. Тези изисквания следва по 
целесъобразност да включват измерими 
показатели и основни стойности, 
които да послужат като база за 
оценяване на практическото 
въздействие на инструмента.

_________________ _________________

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1–14.

23 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.;
ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14.

Or. en
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Изменение 64
Юг Байе

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията организира на всеки 
две години среща с двама 
представители на държавите членки 
бенефициери с цел да бъдат обсъдени 
проблемите и да се предложат 
евентуални подобрения във връзка със 
съдържанието на програмата, и по-
специално обмен на информация 
между данъчните администрации. 
Участници в срещата ще бъдат 
съответно един представител на 
управлението на данъчните 
администрации и един представител 
на синдикалните организации на 
служителите на данъчните 
администрации, както и по един 
представител на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 65
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се реагира по подходящ 
начин на промените в приоритетите на 
данъчната политика, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да изменя списъка с показатели за 
измерване на степента на постигане на 
конкретните цели на Програмата. От 

(16) За да се реагира по подходящ 
начин на промените в приоритетите на 
данъчната политика, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да изменя списъка с показатели и да 
добавя базови стойности за измерване 
на степента на постигане на 
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особено значение е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат провеждани 
в съответствие с принципите, заложени 
в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

конкретните цели на Програмата. От 
особено значение е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат провеждани 
в съответствие с принципите, заложени 
в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 66
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Видовете финансиране и 
методите на изпълнение по настоящия 
регламент следва да бъдат избрани в 
зависимост от способността им да 
осигурят осъществяване на конкретните 
цели на дейностите и постигане на
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очаквания 
риск от неспазване на изискванията. 
Това следва да включва разглеждане на 
употребата на еднократни суми, единни 
ставки и единични разходи, както и
финансиране, което не е свързано с 
разходите съгласно член 125, параграф 1 
от Финансовия регламент.

(19) Видовете финансиране и 
методите на изпълнение по настоящия 
регламент следва да бъдат избрани в 
зависимост от способността им да 
осигурят осъществяване на конкретните 
цели на дейностите и постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очаквания 
риск от неспазване на изискванията. 
Това следва да включва разглеждане на 
употребата на еднократни суми, единни 
ставки и единични разходи, както и 
финансиране, което не е свързано с 
разходите съгласно член 125, параграф 1 
от Финансовия регламент. 
Покриването на пътните разноски 
следва да бъде приоритет, за да се 
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гарантира участието на 
националните експерти в 
съвместните действия.

Or. en

Изменение 67
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) други данъци и такси, попадащи 
в обхвата на член 2, параграф 1, буква а) 
от Директива 2010/24/ЕС на Съвета33, 
доколкото са от значение за единия 
пазар и за административното 
сътрудничество между държавите 
членки;

д) други данъци и такси, попадащи 
в обхвата на член 2, параграф 1, буква а) 
от Директива 2010/24/ЕС на Съвета33, 
включително корпоративни данъци,
доколкото са от значение за единия 
пазар и за административното 
сътрудничество между държавите 
членки;

_________________ _________________

33 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 
март 2010 г. относно взаимната помощ 
при събиране на вземания, свързани с 
данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 
31.3.2010 г., стр. 1).

33 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 
16 март 2010 г. относно взаимната 
помощ при събиране на вземания, 
свързани с данъци, такси и други мерки 
(ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 68
Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 
облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 
облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
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икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки.

икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, подобряване 
на прилагането на европейските 
директиви в областта на данъчното 
облагане и на обмена на информация 
между данъчните администрации и 
подобряване на събирането на данъци 
и такси.

Or. fr

Изменение 69
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 
облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки.

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 
облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки. Програмата 
не налага съществени изисквания на 
държавите членки по отношение на 
техния подход към данъчната 
политика, която е национална 
компетентност.

Or. en

Изменение 70
Мартин Ширдеван

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за данъчните 
органи и подпомагане на данъчното 
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облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки.

облагане с цел подобряване на работата 
на единния пазар, повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза и 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, по-специално 
като се оказва подкрепа на 
държавите членки в борбата срещу 
избягването на данъци, отклонението 
от данъчно облагане и данъчните 
измами.

Or. en

Изменение 71
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

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 разработването и 
експлоатацията на европейските 
електронни системи, както и 
прогресивното модернизиране на 
инструментите за докладване и 
одит, които да се прилагат еднакво в 
отделните държави членки.

Or. en

Изменение 72
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Програмата следва да улесни 
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създаването на европейско звено за 
финансово разузнаване (ЗФР), което 
има за задача да координира, 
подпомага и подкрепя ЗФР на 
държавите членки.

Or. fr

Изменение 73
Юг Байе, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Програмата следва да 
подпомага администрациите при 
въвеждането на сигурен софтуер с 
цел улесняване на прилагането на 
различните директиви относно 
административното сътрудничество 
(Директива 2014/107/ЕС на Съвета, 
известна още като Третата 
директива за административното 
сътрудничество; Директива 
2015/2376/ЕС на Съвета, известна още 
като Директивата за 
административното 
сътрудничество; 3 Директива 
2016/881/ЕС на Съвета, известна още 
като Четвъртата директива за 
административното 
сътрудничество; Директива 
2016/2258/ЕС на Съвета, известна още 
като Петата директива за 
административното 
сътрудничество; Директива 
2018/822/ЕС на Съвета, известна още 
като Шестата директива за 
административното 
сътрудничество)) Данъчните 
администрации следва също така да 
получават финансиране с цел да 
обучават по най-добрия начин своите 
служители в тази област.

Or. fr
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Изменение 74
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комисията организира веднъж 
на две години среща с участието на 
двама представители на държавите 
членки бенефициери с цел да се 
обсъдят проблемите и да се 
предлагат подобрения на 
съдържанието на програмата, и по-
специално на обмена на информация 
между данъчните администрации. 
Участници в срещата са съответно 
един представител на ръководството 
на данъчните администрации и един 
представител на синдикалните 
организации на служителите на 
данъчните администрации, както и 
по един представител на Европейския 
парламент и на Съвета. По 
целесъобразност и при спазване на 
пълна прозрачност може да бъдат 
поканени независими експерти.

Or. fr

Изменение 75
Мартин Ширдеван

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 270 000 000 EUR по 
съпоставими цени.

Or. en
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Изменение 76
Тиери Корнийе, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър Йежек

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 338 000 000 EUR по 
текущи цени.

Or. en

Изменение 77
Свен Гиголд

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 320 000 000 EUR по 
текущи цени.

Or. en

Изменение 78
Робертс Зиле

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 

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 
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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.

проучвания и други имащи отношение 
писмени материали, 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.

Or. en

Изменение 79
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развиващите се страни, в 
съответствие с принципите на 
съгласуваност на политиките за 
развитие и съгласно условията, 
предвидени в споразуменията между 
Съюза и съответните държави;

Or. fr

Изменение 80
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-слабо развитите държави може 
да бъдат насърчавани да участват в 
съответствие с условията, 
определени в специално споразумение 
относно тяхното участие, при 
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условие че са финансирани 
приоритетни действия. За разлика 
от разпоредбите на параграф 1, буква 
в), тяхното участие е безплатно за 
тях и е насочено към постигането на 
целите на данъчното облагане в 
международен план, като например 
автоматичния обмен на данъчна 
информация. Специалното 
споразумение гарантира правата на 
Съюза да осигурява добро финансово 
управление и да защитава своите 
финансови интереси.

Or. en

Изменение 81
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) структурирано сътрудничество 
въз основа на проекти;

б) структурирано сътрудничество 
въз основа на проекти, и по-специално 
съвместните проверки или одити;

Or. fr

Изменение 82
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) структурирано сътрудничество 
въз основа на проекти;

б) структурирано сътрудничество 
въз основа на проекти, включително 
проверки на място, когато е 
приложимо;

Or. en
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Изменение 83
Мартин Ширдеван

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности за изграждане на ИТ 
капацитета, по-конкретно разработване 
и експлоатация на европейските 
електронни системи;

в) дейности за изграждане на ИТ 
капацитета, по-конкретно разработване 
и експлоатация на европейските 
електронни системи, например 
поземлени регистри и регистри на 
недвижими имоти с отворен формат;

Or. en

Изменение 84
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности за изграждане на ИТ 
капацитета, по-конкретно разработване 
и експлоатация на европейските 
електронни системи;

в) дейности за изграждане на ИТ 
капацитета, по-конкретно разработване 
и експлоатация на европейските 
електронни системи, или за създаване 
на общи регистри;

Or. fr

Изменение 85
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) проучвания; (1) проучвания и други имащи 
отношение писмени материали;

Or. en



AM\1166606BG.docx 33/46 PE629.505v01-00

BG

Изменение 86
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) всякакви други дейности, които 
са предвидени в работните програми по 
член 13 и които са необходими за 
постигането на целите по член 3 или го 
подпомагат.

(4) всякакви други имащи 
отношение дейности, които са 
предвидени в работните програми по 
член 13 и които са необходими за 
постигането на целите по член 3 или го 
подпомагат.

Or. en

Изменение 87
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приложение 1 се съдържа 
неизчерпателен списък на възможните 
форми на дейностите по букви а), б) и 
г).

В приложение 1 се съдържа 
неизчерпателен списък на възможните 
форми на имащи отношение
дейностите по букви а), б) и г).

Or. en

Изменение 88
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Дейностите, посочени в 
параграф 1, обхващат следния 
неизчерпателен списък с
приоритетни теми:

а) поправяне на пропуски при 
ефективното прилагане на 
Директивата на ЕС за 
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административното 
сътрудничество;

б) ефективен обмен на информация, 
включително групови искания, и 
разработване на използваеми 
формати, като се вземат предвид
инициативите на международно 
равнище1a;

в) отстраняване на пречките пред 
трансграничното сътрудничество;

г) създаване на висококачествени 
регистри за действителните 
собственици на дружества, земя и 
недвижимо имущество, банкови 
сметки, животозастрахователни 
договори, както и непрекъсната 
междусистемна връзка между тези 
регистри;

д) борба с трансграничните измами с 
ДДС;

е) събиране на данъци, включително 
данъци, които не са платени в 
съответствие с Европейската 
директива за данъчно облагане на 
доходи от спестявания;

ж) въвеждане на единни национални 
ИТ инструменти с оглед на 
разработването на общи интерфейси 
за създаване на условия за взаимно 
свързване на националните ИТ 
системи;

_________________

1a

http://www.oecd.org/tax/transparency/glo
bal-forum-handbook-2016.pdf

Or. en

Изменение 89
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Дейностите, посочени в 
параграф 1, следва да не се определят 
предварително в още по-голяма 
степен чрез изброяване на 
приоритетни теми.

Or. en

Изменение 90
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да се гарантира, че 
програмата е разработена с цел да се 
води действителна борба с измамите, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 17 за 
преразглеждане и актуализиране, 
когато е целесъобразно, на списъка с 
допустими действия.

Or. en

Изменение 91
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 
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други съответни организации, на 
икономически оператори и организации, 
представляващи икономически 
оператори, и на гражданското общество 
може да вземат участие в дейностите, 
организирани по Програмата, като 
външни експерти.

други съответни организации, на 
икономически оператори и организации, 
представляващи икономически 
оператори, и на гражданското общество 
може да вземат участие в дейностите, 
организирани по Програмата, като 
външни експерти. Комисията оценява, 
наред с другото, независимостта на 
тези външни експерти и гарантира, 
че не съществува конфликт на 
интереси по отношение на техните 
професионални отговорности.

Or. en

Изменение 92
Теодор Думитру Столожан

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 
други съответни организации, на 
икономически оператори и 
организации, представляващи 
икономически оператори, и на 
гражданското общество може да 
вземат участие в дейностите, 
организирани по Програмата, като 
външни експерти.

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, както 
и външни експерти, може да вземат 
участие в дейностите, организирани по 
Програмата.

Or. en

Изменение 93
Мартин Ширдеван

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 
други съответни организации, на 
икономически оператори и 
организации, представляващи 
икономически оператори, и на 
гражданското общество може да вземат 
участие в дейностите, организирани по 
Програмата, като външни експерти.

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 
други съответни организации и на 
гражданското общество може да вземат 
участие в дейностите, организирани по 
Програмата, като външни експерти.

Or. en

Изменение 94
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, 
представители на международни и 
други съответни организации, на 
икономически оператори и организации, 
представляващи икономически 
оператори, и на гражданското общество 
може да вземат участие в дейностите, 
организирани по Програмата, като 
външни експерти.

1. Когато това е от полза за 
извършването на дейностите в 
изпълнение на целите по член 3, 
представители на органите на 
държавното управление, в т.ч. от трети 
държави, които не участват в 
Програмата по силата на член 5, и 
когато е приложимо, представители на 
международни и други съответни 
организации, на икономически 
оператори и организации, 
представляващи икономически 
оператори, и на гражданското общество 
може да вземат участие в дейностите, 
организирани по Програмата, като 
външни експерти.

Or. en
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Изменение 95
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, като се избягват
потенциалните конфликти на интереси. 
Процедурата на подбор следва да 
продължи да бъде прозрачна и да 
предотвратява всякакъв потенциален 
конфликт на интереси.

Or. fr

Изменение 96
Мартин Ширдеван

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията и участващите държави 
членки въз основа на техните умения, 
опит и знания, свързани с конкретната 
дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси. 
Списъкът с външни експерти се 
предоставя на разположение на 
обществеността.

Or. en

Изменение 97
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните експерти се подбират
от Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

3. Външните експерти се подбират 
на конкурентен принцип от Комисията 
въз основа на техните умения, опит и 
знания, свързани с конкретната 
дейност, както и способността им да 
допринесат за тази конкретна
дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

Or. en

Изменение 98
Хонас Фернандес, Рамон Хауреги Атондо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията въз основа на техните 
умения, опит и знания, свързани с 
конкретната дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията след провеждане на 
прозрачна процедура въз основа на 
техните умения, опит и знания, свързани 
с конкретната дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси.

Or. en

Изменение 99
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) координацията на прилаганите 
на национално равнище мерки за 
борба с измамите чрез регулиране на 
националните най-добри практики на 
равнище ЕС;

Or. en
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Изменение 100
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 31 март всяка година 
държавите членки представят на 
Комисията годишни доклади за 
напредъка по изпълнението на 
Многогодишния стратегически план за 
данъчното облагане по параграф 1, 
обхващащи периода от 1 януари до 31 
декември предходната година. Тези 
годишни доклади се съставят под 
предварително установена форма.

4. До 31 март всяка година 
държавите членки представят на 
Комисията годишни доклади за 
напредъка по изпълнението на 
Многогодишния стратегически план за 
данъчното облагане по параграф 1, 
обхващащи периода от 1 януари до 31 
декември предходната година. Тези 
годишни доклади се съставят под 
предварително установена форма. В 
годишния доклад за напредъка 
държавите членки съобщават за 
пречките при постигането на целите 
на програмата по член 3 и 
приоритетните действия по член 7, 
параграф 2а, и правят предложения за 
най-добри практики.

Or. en

Изменение 101
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 31 октомври всяка година въз 
основа на годишните доклади по 
параграф 4 Комисията съставя обобщен 
доклад, в който оценява напредъка по 
изпълнението на плана по параграф 1, 
постигнат от държавите членки и 
самата нея, и оповестява този доклад 
пред обществеността.

5. До 31 октомври всяка година въз 
основа на годишните доклади на 
държавите членки по параграф 4 
Комисията съставя обобщен доклад, в 
който оценява напредъка на 
държавите членки при постигането 
на целите на програмата, посочени в 
параграф 3, и приоритетните 
действия по член 7, параграф 2а. За да 
оцени постигнатия напредък, 
Комисията включва в своя 
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консолидиран годишен доклад 
описание на оставащите пречки в
държавите членки пред реализирането 
на целите на програмата по член 3 и 
приоритетните действия по член 7, 
параграф 2а, и прави предложения за 
най-добри практики.
Консолидираният годишен доклад на 
Комисията служи като основа за 
бъдещите многогодишни работни 
програми, посочени в член 13, и 
докладите за оценка, посочени в член 
15. 
Консолидираният годишен доклад на 
Комисията се предоставя на 
разположение на обществеността на 
специална интернет страница на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

С цел да се рационализира процесът на докладване от страна на Комисията, 
предлагаме да отпадне изменение 34 от проекта на доклад, с което се предлага 
допълнителен годишен доклад, и вместо това да се включи съдържанието на 
изменение 34 в годишния доклад, посочен в член 12, параграф 5. 

Изменение 102
Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър 
Йежек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 31 октомври всяка година въз 
основа на годишните доклади по 
параграф 4 Комисията съставя обобщен 
доклад, в който оценява напредъка по 
изпълнението на плана по параграф 1, 
постигнат от държавите членки и самата 
нея, и оповестява този доклад пред 
обществеността.

5. До 31 октомври всяка година въз 
основа на годишните доклади по 
параграф 4 Комисията съставя обобщен 
доклад, в който оценява напредъка по 
изпълнението на плана по параграф 1, 
постигнат от държавите членки 
(включително извършване на преглед 
и посочване на най-добрите 
практики) и самата нея, както и 
напредъка при постигането на 
целите на програмата по член 3.
Докладът е общественодостъпен и се 
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публикува на специална интернет 
страница на Комисията и служи 
като основа за докладите за оценка и 
бъдещите многогодишни работни 
програми.

Or. en

Изменение 103
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да осигури ефективно 
оценяване на напредъка по отношение 
постигането на целите на Програмата, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове по реда на член 17, с които да 
изменя приложение 2 с цел 
преразглеждане или допълване на 
показателите при необходимост и да 
допълва настоящия регламент с 
разпоредби за установяване на рамка за 
наблюдението и оценяването.

2. За да осигури ефективно 
оценяване на напредъка по отношение 
постигането на целите на Програмата, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове по реда на член 17, с които да 
изменя приложение 2 с цел 
преразглеждане или допълване на 
показателите и добавяне на базови 
стойности при необходимост и да 
допълва настоящия регламент с 
разпоредби за установяване на рамка за 
наблюдението и оценяването.

Or. en

Изменение 104
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Извършват се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения.

1. Извършват се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения. Оценките и 
годишните доклади се публикуват от 
Комисията на специално създадената 
от нея за целта интернет страница.
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Or. fr

Изменение 105
Мартин Ширдеван

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Извършват се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения.

1. Провеждат се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения, и те се 
предоставят на разположение на 
обществеността.

Or. en

Изменение 106
Тиери Корнийе, Нилс Турвалдс, Волф Клинц, Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираното правомощие по
член 14, параграф 2 може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегирано 
правомощие. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 4а и член 
14, параграф 2, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегирано правомощие. 
Оттеглянето поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 107
Ан Сандер
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
комитет, наричан „Комитет по 
програма „Фискалис“. Това е комитет
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.

1. Комисията се подпомага от група 
от експерти, наричана „група от 
експерти по програма „Фискалис“. 
Това е група от експерти по смисъла 
на Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.

Or. fr

Обосновка

При липсата на комитет „Фискалис“, ако многогодишните работни програми се 
адаптират от Комисията чрез делегирани регламенти, следва надлежно да се 
дефинира групата от експерти, с която Комисията се консултира на етапа на 
подготовка на посочените делегирани регламенти. Следва да се създаде група от 
експерти от вида D (национални органи), в която са представени и участват 
данъчните администрации на всички държави членки. 

Изменение 108
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. установява общите правила и принципи относно реда и условията за контрол 
от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. Това следва да не е приложимо, в случай че за 
програма „Фискалис“ бъдат предпочетени делегираните актове вместо актовете за 
изпълнение.
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Изменение 109
Робертс Зиле

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията осъществява 
информационни и съобщителни 
дейности във връзка с Програмата, 
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 пропорционални и 
обосновани и са свързани с целите по 
член 3.

Or. en

Изменение 110
Юг Байе

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По средата на времетраенето 
на програмата Комисията публикува 
доклад за актуалното състояние за 
всеки проект. Този доклад включва 
целите на програмата, както и 
постиженията и целите, които още 
не са постигнати. Посоченият доклад 
служи за основа за изготвянето на 
бъдещите програми.

Or. fr

Изменение 111
Робертс Зиле

Предложение за регламент
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Приложение II – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споделяне на знания и създаване 
на работни връзки:

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 112
Свен Гиголд

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Допълнителни показатели

1.Приходи от борбата с данъчните 
измами, отклонението от данъчно 
облагане и избягването на данъци, 
събрани в рамките на съвместните 
одити

2. Брой на исканията за 
административно и съдебно 
сътрудничество, които са внесени и 
получени и на които е отговорено, за 
всяка държава членка

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 35 от проекта на доклад предлагаме да се посочи в параграф 
2а (нов), буква а), че показателят за събраните приходи е приложим само за 
приходите, събрани „в рамките на съвместните одити“.


	1166606BG.docx

