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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0442),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението за 
регламент (C8-0261/2018),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по бюджети и комисията по 
бюджетен контрол (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Програма „Митници 2020“, 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1294/201318, и предшестващите я 
програми допринесоха съществено за 
улесняването и засилването на 

(1) Програма „Митници 2020“, 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1294/201318, и предшестващите я 
програми допринесоха съществено за 
улесняването и укрепването на 
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митническото сътрудничество. Много 
от дейностите в митническата 
област са от презгранично естество, 
като включват и засягат всички държави 
членки, поради което не могат да бъдат 
осъществявани по ефективен и 
ефикасен начин от отделните 
държави членки. С програма 
„Митници“ на равнището на Съюза, 
която се изпълнява от Комисията, на 
държавите членки се осигурява съюзна 
уредба за развитие на тези дейности по
сътрудничество при по-голяма 
ефективност на разходите, отколкото 
ако всяка държава членка изградеше 
собствена уредба за сътрудничество на 
двустранна или многостранна основа. 
Поради това е целесъобразно да се 
осигури непрекъснатост на съюзното 
финансиране за дейностите в областта 
на митническото сътрудничество, като 
се създаде нова програма в същата 
област – програма „Митници“.

митническото сътрудничество. Много 
от митническите дейности са от 
презгранично естество, като включват и 
засягат всички държави членки, поради 
което не могат да бъдат изпълнявани по 
ефективен и ефикасен начин от всяка 
държава членка поотделно. С 
програма „Митници“, която се прилага
от Комисията в целия Съюз, на 
държавите членки се предоставя рамка 
на равнището на Съюза за развитие на 
тези дейности за сътрудничество при 
по-голяма ефективност на разходите, 
отколкото ако всяка държава членка 
изградеше своя собствена уредба за 
сътрудничество на двустранно или 
многостранно равнище. Програма 
„Митници“ играе основна роля и за 
защитата на финансовите интереси 
на Съюза и на държавите членки.
Поради това е целесъобразно и 
ефикасно да се осигури непрекъснатост 
на съюзното финансиране за дейностите 
в областта на митническото 
сътрудничество, като се създаде нова 
програма в същата област – програма 
„Митници“.

__________________ __________________

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
програма за действие за митниците в 
Европейския съюз за периода 2014 –
2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна 

на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 
20.12.2013 г., стр. 209).

18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
програма за действие за митниците в 
Европейския съюз за периода 2014 –
2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна 

на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 
20.12.2013 г., стр. 209).

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Митническият съюз се промени 
значително през последните петдесет 
години и днес митническите 
администрации успешно изпълняват 
най-различни задачи по границите.
Действайки заедно, те работят за 
улесняване на търговията и 
намаляване на бюрокрацията, събират 
приходи за националните бюджети и 
бюджета на Съюза, защитават 
гражданите от терористични, здравни, 
екологични и други заплахи. По-
конкретно, с въвеждането на обща 
рамка за управление на риска в целия
ЕС и митнически контрол върху 
движенията на парични средства19 в 
големи размери с цел борба с 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма митниците са на предна 
линия в борбата с тероризма и 
организираната престъпност. 
Предвид на този широк мандат сега 
митниците действително са 
водещият орган за контрол върху 
стоките по външните граници на Съюза. 
В този контекст подкрепата по програма 
„Митници“ следва да обхваща не само 
митническото сътрудничество, но и 
мисията на митническите органи 
като цяло, както е определена в член 3 
от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно 
надзор върху международната търговия, 
внедряването на външните аспекти на 
вътрешния пазар, общата търговска 
политика и другите общи политики на 
Съюза с влияние върху търговията, 
както и сигурността на веригата на 
доставките. Затова правното основание 
ще бъде от областта на митническото 
сътрудничество (член 33 от ДФЕС), 
вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и 
търговската политика (член 207 от 
ДФЕС).

(2) Митническият съюз се промени 
значително през последните петдесет 
години и днес митническите 
администрации успешно изпълняват 
най-различни гранични задачи.
Работейки заедно, те се стремят за 
улесняване на етична и справедлива 
търговия и намаляване на 
бюрокрацията, събират приход за 
националните бюджети и бюджета на 
Съюза и защитават населението от 
терористични, здравни и екологични, 
както и други заплахи. По-конкретно, с 
въвеждането на обща рамка19 за 
управление на риска на равнището на
ЕС и с контролирането на парични 
потоци в големи размери с цел борба с 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма митническите органи 
поемат водеща роля в борбата с 
тероризма, организираната 
престъпност и нелоялната 
конкуренция. Предвид на техния 
широкообхватен мандат сега 
митническите органи наистина са 
основните органи за контрол върху 
стоките по външните граници на Съюза. 
В този контекст подкрепата по програма 
„Митници“ следва да обхваща не само 
митническото сътрудничество, но и да 
предоставя подкрепа за по-широката 
мисия на митниците, както е 
предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, а именно надзор върху 
международната търговия, внедряването 
на външните аспекти на вътрешния 
пазар, общата търговска политика и 
другите общи политики на Съюза, 
отнасящи се до търговията, и 
сигурността на веригата на доставките. 
Затова правното основание ще бъде от 
областта на митническото 
сътрудничество (член 33 от ДФЕС), 
вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и 
търговската политика (член 207 от 
ДФЕС).
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__________________ __________________

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създавайки уредба за 
дейностите, чието предназначение е 
да се окаже подкрепа за митническия 
съюз и митническите органи, 
Програмата следва да допринесе за:
защитата на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки; защита на
Съюза от нелоялна и незаконна 
търговия и същевременно подпомагане 
на законната стопанска дейност; 
обезпечаване на сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители; улесняване на законната 
търговия, така щото предприятията и 
гражданите да могат да се възползват от 
целия потенциал на вътрешния пазар и 
световната търговия.

(3) Създавайки уредба за действие, 
чиято цел е да се окаже подкрепа за 
митническия съюз и митническите 
органи, Програмата следва да допринесе 
за защитата на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и на 
неговите държави членки, да защити
Съюза от нелоялни и незаконни 
търговски практики, като
същевременно насърчава законните 
стопански дейности, гарантира
сигурността и безопасността на Съюза и 
неговите жители, като по този начин 
подобрява защитата на
потребителите и улеснява законната 
търговия, така щото предприятията и 
гражданите да могат да се възползват от 
целия потенциал на вътрешния пазар и 
световната търговия.

Or. en

Изменение 4

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

(3а) Митническото управление и 
контрол е динамична област на 
политиката, изправена пред нови 
предизвикателства, например поради 
политически и други изменения в 
обществото, както и поради 
променящите се модели и поведение 
на потребление. Поради това 
Програмата следва да подкрепя също 
управлението на митниците, по-
специално ИТ инфраструктурата в 
такива ситуации, и да дава 
възможност за иновации, както и за 
създаването на новаторски решения в 
областта на митническата 
политика.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) За да се гарантира максимална 
ефективност и да се избегне 
припокриване, Комисията следва да 
координира изпълнението на 
Програмата със свързани програми и 
фондове на Съюза. Това включва по-
специално програма „Фискалис“, 
Програмата на ЕС за борба с 
измамите и Програмата за единния 
пазар, както и фонд „Вътрешна 
сигурност“ и Фонд за интегрирано 
управление на границите 
(инструмента за финансово 
подпомагане за оборудване за 
митнически контрол и инструмента 
за финансово подпомагане за 
управлението на външните граници и 
общата визова политика), 
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Програмата за подкрепа на 
структурните реформи, програмата 
„Цифрова Европа“, Механизма за 
свързване на Европа и Решението на 
Съвета относно системата на 
собствените ресурси на Европейския 
съюз, както и регламентите и 
мерките за изпълнение.

Or. en

Изменение 6

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 всички
условия. Тя може да бъде отворена и за 
други трети държави при условията, 
предвидени в нарочни споразумения 
между Съюза и съответните държави
относно участието на тези държави
в дадена програма на Съюза, ако това 
участие представлява интерес за 
Съюза и ако то има положително 
въздействие върху вътрешния пазар, 
без да се засяга защитата на 
потребителите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По отношение на тази 
програма се прилага Регламент (ЕС, 
Евратом) [2018/XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета21 (Финансовият 
регламент). В него са установени
разпоредбите за изпълнението на 
бюджета на Съюза, включително 
разпоредбите относно безвъзмездните 
средства, наградите, обществените 
поръчки и възстановяването на 
разходите на външните експерти.

(6) Програмата следва да бъде 
обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета21 (наричан по-нататък 
Финансовият регламент). Във 
Финансовия регламент са предвидени
разпоредбите за изпълнението на 
бюджета на Съюза, включително 
разпоредбите относно безвъзмездните 
средства, наградите, обществените 
поръчки и възстановяването на 
разходите на външните експерти.

__________________ __________________

21 СОМ(2016) 605 final. 21 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) 
№ 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10 a) По отношение на 
предстоящото оттегляне на 
Обединеното кралство от Съюза 
финансовият пакет за тази програма 
не отчита разходите, произтичащи 
от подписването на споразумението 
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за оттегляне. Подписването на това 
споразумение и оттеглянето на 
Обединеното кралство от всички 
съществуващи митнически системи 
и сътрудничество ще доведе до 
допълнителни разходи, които не 
могат да бъдат точно изчислени към 
момента на създаването на тази 
програма. Поради това разходите, 
свързани с оттеглянето на 
Обединеното кралство от Съюза, не 
следва да бъдат покривани от пакета 
за митническата програма, тъй като 
предвиденият в Програмата бюджет 
ще бъде достатъчен само за 
покриване на разходите, които биха 
могли да бъдат реалистично 
предвидени към момента на създаване 
на Програмата.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с ангажимента на 
Комисията да осигурява съгласуваност 
и опростяване на програмите за 
финансиране, посочен в нейното 
Съобщение от 19 октомври 2010 г.: 
„Преглед на бюджета на ЕС“23, 
ресурсите следва да се споделят с други 
инструменти на Съюза за финансиране, 
ако предвидените дейности по 
Програмата са насочени към цели, които 
са общи за различни инструменти за 
финансиране, като обаче се изключва 
двойното финансиране. Дейностите по 
Програмата следва да осигуряват 
съгласуваност при използването на 
ресурсите на Съюза в подкрепа на 
митническия съюз и митническите 
органи.

(11) В съответствие с ангажимента на 
Комисията да осигурява съгласуваност 
и опростяване на програмите за 
финансиране, посочен в нейното 
Съобщение от 19 октомври 2010 г.: 
„Преглед на бюджета на ЕС“23, 
ресурсите следва да се споделят с други 
инструменти на Съюза за финансиране, 
ако предвидените дейности по 
Програмата са насочени към цели, които 
са общи за различни инструменти за 
финансиране, като се има предвид, че 
сумата, предназначена за тази 
програма, се изчислява, без да се 
вземат под внимание непредвидените 
разходи, като обаче се изключва 
двойното финансиране. Дейностите по 
Програмата следва да осигуряват 
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съгласуваност при използването на 
ресурсите на Съюза в подкрепа на 
митническия съюз и митническите 
органи.

__________________ __________________

23 COM (2010) 700 final. 23 COM (2010) 700 final.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) 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.

(20) 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 най-
добри 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.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за митническия 

1. Общата цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за митническия 
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съюз и митническите органи с цел 
защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
неговите държави членки, обезпечаване 
на сигурността и безопасността в 
Съюза и защита на Съюза от нелоялна
и незаконна търговия и едновременно 
с това улесняване на законната 
стопанска дейност.

съюз и митническите органи на 
държавите членки в защитата на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза и неговите държави 
членки, за да се гарантира тяхната 
сигурност и безопасност и да се
защити Съюзът от нелоялни и 
незаконни търговски практики, като 
същевременно се насърчават 
законните стопански дейности и 
висока степен на защита на 
потребителите.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на Програмата е 
оказване на подкрепа за подготовката и 
еднаквото изпълнение на митническото 
законодателство и митническата 
политика, както и митническото 
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 
оказване на подкрепа за подготовката и 
еднаквото изпълнение на митническото 
законодателство и митническата 
политика, митническото 
сътрудничество и изграждането на 
административния капацитет, в т.ч. 
компетентностите на служителите и 
разработването, експлоатацията и 
поддръжката на европейските 
електронни системи, за да се постигне 
целта за защита на финансовите 
интереси на Съюза и сигурността на 
вътрешния пазар. Освен това тя има 
конкретната цел да подпомага 
иновациите в областта на 
митническата политика.

Or. en
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Програмата е съобразена с 
други програми за действие и фондове 
на Съюза със сходни цели в свързани 
области и използва всички полезни 
взаимодействия с тях.

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 б. При изпълнението на 
Програмата се спазват принципите 
на прозрачност, пропорционалност, 
равно третиране и недискриминация.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на Програмата, както и за 
оценяване на постигането на нейните 
цели. По нея освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на Програмата, както и за 
оценяване на постигането на нейните 
цели. По нея освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 
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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.

информационни и съобщителни 
дейности от Комисията, 
предназначени за държавите членки и 
икономическите оператори, 
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 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Програмата не се използва за 
покриване на разходи, свързани с 
оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза, и последващото 
освобождаване на Обединеното 
кралство от всички митнически 
системи и сътрудничество на Съюза.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други трети държави – в 
съответствие с условията, определени 
в нарочно споразумение, с което се 
урежда участието на третата държава 
в дадена програма на Съюза, ако:

в) други трети държави – съгласно
условията, определени в нарочно 
споразумение относно участието на 
трета държава в дадена програма на 
Съюза, ако:
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Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със споразумението се 
определят условията за участие в 
програмите, в т.ч. изчисляването на 
финансовите вноски по отделните 
програми и административните им 
разходи. Тези вноски представляват 
целеви приходи съгласно член [21, 
параграф 5] от Регламент [2018/XXX] 
[новия Финансов регламент];

– със споразумението се 
установяват условията за участие в 
програмите, в т.ч. изчисляването на 
финансовите вноски по отделните 
програми и административните им 
разходи. Тези вноски представляват 
целеви приход съгласно член 21, 
параграф 5 от Регламент 2018/1046;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) дейности по изграждане на 
компетентностите и способностите на 
служителите, включително обучение и 
обмен на най-добри практики;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните експерти се подбират 
от Комисията въз основа на техните 

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

компетентност, опит в областта на 
прилагането на настоящия 
регламент и съответните им знания
относно предприеманата конкретна
дейност, като се избягват 
потенциалните конфликти на интереси. 
При подбора се постига баланс между 
представителите на бизнеса и други 
експерти от гражданското общество 
и се взема под внимание принципът на 
равенство между половете. Списъкът 
с външни експерти редовно се 
актуализира и се предоставя на 
обществеността.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По изключение от член 190 от 
Финансовия регламент по Програмата 
може да се финансират до 100% от 
допустимите разходи за дадена дейност.

1. Чрез дерогация от член 190 от 
Финансовия регламент по Програмата 
може да се финансират до 100% от 
допустимите разходи за дадена дейност
според целесъобразността на 
дейността и очакваното въздействие.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовното предоставяне на 
Комисията на информация относно 
предприетите мерки, позволяващи на 
съответните органи или икономически 
оператори да използват в пълна степен 

г) предоставянето на Комисията 
на редовна информация относно 
предприетите мерки, позволяващи на 
съответните органи или икономически 
оператори да използват в пълна и 
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европейските електронни системи; ефективна степен европейските 
електронни системи;

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията съставя и редовно 
обновява Многогодишния
стратегически план за митниците 
(МГСП-М), в който се посочват всички 
задачи във връзка с разработването и 
експлоатацията на европейските 
електронни системи и в който всяка 
система или част от система се определя 
като:

1. Комисията съставя и обновява 
многогодишен стратегически план за 
областта на митниците, в който се 
посочват всички задачи във връзка с 
разработването и експлоатацията на 
европейските електронни системи и в 
който всяка система или част от система 
се определя като:

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общ компонент: компонент на 
европейските електронни системи, 
разработен на съюзно равнище, който е 
на разположение на всички държави 
членки или е определен от Комисията 
като общ от съображения за ефикасност, 
сигурност и рационализация;

a) общ компонент: компонент на 
европейските електронни системи, 
разработен на съюзно равнище, който е 
на разположение на всички държави 
членки или е определен от Комисията 
като общ от съображения за ефикасност, 
сигурност на рационализацията и 
надеждност;

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението трябва да осигурява 
ефикасно, ефективно и навременно 
събиране на данните за наблюдението 
върху изпълнението на Програмата и 
нейните резултати. За тази цел по 
отношение на получателите на средства 
от Съюза се налагат пропорционални 
изисквания за отчитане.

3. Системата за отчитане на 
изпълнението трябва да гарантира, че
данните за наблюдението на
изпълнението на Програмата и 
неговите резултати се събират по 
ефикасен, ефективен и навременен 
начин. За тази цел по отношение на 
получателите на средства от Съюза се 
налагат пропорционални и подходящи
изисквания за отчитане.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

член 1, Комисията извършва 
окончателна оценка на Програмата.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията съобщава 
заключенията от оценките, заедно със 
своите наблюдения, на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

4. Комисията представя и 
съобщава заключенията от оценките, 
заедно със своите наблюдения, на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

Or. en

Изменение 29

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 по Програмата, по дейностите, 
финансирани по Програмата, и по 
резултатите , постигнати от тези 
финансирани действия. Чрез 
финансовите ресурси, отпуснати за 
Програмата, се допринася също така за 
съобщаването на политическите 
приоритети на Съюза от страна на 
институциите, доколкото тези 
приоритети са свързани с целите, 
посочени в член 3.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Чрез Митническата програма се създава рамка за сътрудничество в областта на 
митниците за периода 2021 – 2027 г. Тя е приемник на програмата „Митници 2020“. 
Програмата продължава да улеснява координацията между органите на държавите 
членки, както и изграждането на капацитет, включително обучението и обмена на най-
добри практики, за да се гарантира еднакво прилагане на митническото 
законодателство на ЕС. За съжаление прехвърлянето към електронна митническа 
структура не беше завършено в рамките на програма „Митници 2020“ поради забавяне 
в някои части на съответната ИТ архитектура. Поради това основната цел на 
митническата програма ще бъде по-нататъшното разработване, експлоатация и 
поддръжка на митническата ИТ инфраструктура.

Докладчикът счита, че тази програма следва да бъде съгласувана и да използва всички 
полезни взаимодействия с други програми и фондове на ЕС, като при изпълнението ѝ 
се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и 
недискриминация.

Следва да се вземе предвид и фактът, че отпуснатият за тази програма бюджет не се 
отнася до предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, включително и от 
митническия съюз. Това очевидно ще доведе до допълнителни разходи за държавите, 
засегнати от тази значителна промяна, но тези разходи не следва да бъдат обхванати от 
митническата програма. 

По отношение на митническата администрация и контрол докладчикът счита, че това е 
динамично поле, чиито изисквания се променят с политическото и друго развитие на 
обществото. По този начин Програмата следва да подкрепя управлението на 
митниците, особено в областта на информационните технологии, да позволи 
иновациите и създаването на новаторски решения в областта на митническата 
политика. Целта на измененията на докладчика е да се допълни предложението в тези 
области.

Митническият съюз е един от основните стълбове на единния пазар. Модернизирането 
на митническите процеси може да насърчи икономическата активност и растежа чрез 
подобряване на конкурентоспособността на европейската промишленост и чрез 
улесняване на търговията, както и да гарантира защитата на европейските потребители. 
Следователно докладчикът счита, че митническата програма е от съществено значение 
за постигането на тези цели.
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