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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. приветства постигнатото през ноември 2016 г. споразумение между Парламента и 

Съвета след преговори, продължили четири години, по предложението за 

Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на 

Съюза, по наказателноправен ред (Директива (ЕС) 2017/1371), която въвежда 

минимални правила по отношение на определенията за престъпления и санкции в 

областта на измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, които обхващат 

трансграничните измами с ДДС, включващи щети в общ размер на най-малко 10 

милиона евро; припомня обаче, че до 6 юли 2022 г. Комисията ще извърши 

оценка на този праг; призовава държавите членки да приложат тази директива 

възможно най-скоро; 

2. приветства приемането и влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 

за създаване на Европейска прокуратура, както и напредъка, постигнат в Съвета, 

който доведе до споразумението между 20 държави членки въз основа на 

процедурата на засилено сътрудничество, предвидена в член 86 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз; призовава всички останали държави 

членки да се включат възможно най-бързо в процедурата на засилено 

сътрудничество за Европейска прокуратура; припомня, че ролята на Европейската 

прокуратура ще бъде да разследва, да осъществява наказателно преследване и да 

предава на съд извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на 

ЕС, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371; 

3. призовава участващите държави членки и Комисията да започнат 

подготвителната работа за създаването на Европейската прокуратура във 

възможно най-кратки срокове и да осигуряват тясна свързаност на Парламента с 

процедурите, в частност при назначаването на главния прокурор; призовава 

Комисията да определи възможно най-скоро временен административен директор 

на Европейската прокуратура в съответствие с член 20 от Регламента за създаване 

на Европейска прокуратура; настоява, че следва да се осигурят достатъчно 

персонал и ресурси за Европейската прокуратура, дори преди официалното 

започване на нейната работа; отново заявява, че Европейската прокуратура трябва 

да бъде независима; 

4. призовава за ефективно сътрудничество между държавите членки, Европейската 

прокуратура, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Евроюст; 

припомня текущите преговори по Регламента за Евроюст; подчертава, че 

съответните правомощия на Евроюст, OLAF и Европейската прокуратура трябва 

да бъдат ясно определени; подчертава, че за да може борбата с измамите да бъде 

наистина ефективна на равнище ЕС, новата Европейска прокуратура, Евроюст и 

OLAF ще трябва да работят безпроблемно едни с други, както в политически, така 

и в оперативен план, за да се избегне всяко евентуално припокриване на задачи; 

припомня в това отношение, че работните договорености между трите органа 

следва да бъдат изготвени и приети възможно най-бързо в съответствие с членове 
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от 99 до 101 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета; настоява, че Европейската 

прокуратура следва да разполага с правомощия за разрешаване на спорове за 

компетентност в случаите, които се отнасят до изпълнението на нейните задачи; 

5. насърчава Комисията и държавите членки да приемат мерки за защита на 

поверителността на информационните източници, за да предотвратят всякакви 

дискриминационни действия или заплахи; 

6. изразява съжаление, че Комисията прекрати публикуването на доклади на ЕС за 

борбата с корупцията и вместо това включи наблюдението на борбата с 

корупцията в процеса на икономическо управление в рамките на европейския 

семестър; отново призовава Комисията да обмисли възможността да възобнови 

публикуването на подобни доклади; 

7. изразява загриженост относно увеличаването на свързаните с ДДС измами, 

особено т.нар. верижни измами; отбелязва предложението на Комисията за 

директива на Съвета, което ще направи възможно прилагането на общ механизъм 

за обратно начисляване от страна на държавите членки при определени строги 

условия; отбелязва предложението на Комисията за пакет за опростяване на ДДС 

и за намаляване на разходите за привеждане в съответствие за МСП, така че да се 

създаде среда, която благоприятства растежа на МСП и трансграничната 

търговия; призовава Комисията да предостави всеобхватно, дългосрочно решение 

за целия ЕС на проблема с измамите с ДДС; призовава всички държави членки да 

участват във всички области на дейност на EUROFISC, така че да способстват за 

обмена на информация и да координират политиките за подпомагане на борбата с 

този вид измами, които са вредоносни за ЕС и националните бюджети; 

8. изтъква ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, и разследващите 

журналисти при предотвратяването, разкриването и докладването на измами, 

отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и нередности по отношение 

на разходите, свързани с бюджета на ЕС и в защита на финансовите интереси на 

Съюза; подчертава, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е от 

съществено значение за защитата на общественото благо и финансовите интереси 

на ЕС, както и за насърчаването на културата на публична отчетност и почтеност 

в публичните и частните институции; взема предвид откритата обществена 

консултация, проведена от Комисията в периода от март до май 2017 г., за да се 

съберат мнения относно въпроса за защитата на лицата, сигнализиращи за 

нередности, на национално равнище и на равнище ЕС; очаква през следващите 

месеци планираната инициатива на Комисията за засилване на защитата на 

лицата, сигнализиращи за нередности, в ЕС; припомня своята резолюция от 14 

февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за 

защитата на финансовите интереси на ЕС; 

9. призовава Комисията да публикува годишен обществено достъпен доклад 

относно използването на средства на ЕС, както и относно паричните преводи на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) към офшорни структури, включително броя и 

характера на блокираните проекти, обяснителните бележки относно основанието 

за блокиране на проекти и последващите действия, предприети, за да се 
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гарантира, че средства на ЕС не допринасят пряко или косвено за увреждането на 

финансовите интереси на ЕС. 
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