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PR_COD_1amCom

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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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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 за действие за митниците в Европейския съюз за периода 
2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на решение № 624/2007/ЕО
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 
(COM(2011)0706) и измененото предложение (COM(2012)0464),

– като взе предвид член 294, параграф 2, и член 33 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-
0241/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по бюджети (A7-0026/2013),

1. изтъква, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет съставлява 
единствено указание до законодателния орган и че той не може да бъде определен, 
преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент за 
установяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

2. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: 
нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите 
задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени 
събития; изтъква, че дори при увеличение на средствата за следващата МФР с най-
малко 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен 
принос към постигането на договорените цели на Съюза и изпълнението на поетите 
от него ангажименти, както и за прилагане на принципа на Съюза за солидарност; 
призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от 
неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло 
пренебрегнати въпреки доказаната им европейска добавена стойност;

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

4. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
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съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5. 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) Прилаганата преди 2014 г. 
многогодишна програма за действие за 
митниците допринесе значително за 
улесняване и задълбочаване на
сътрудничеството между митническите 
органи в рамките на Съюза. Много 
дейности в митническата сфера са от 
трансгранично естество, като включват 
и засягат всички 27 държави членки —
поради това те не могат да се 

осъществяват по ефективен и ефикасен 
начин от отделните държави членки.
Програма „Митници 2020“, която се 
прилага от Комисията, предоставя на 
държавите членки рамка на равнището 
на Съюза за развитие на тези дейности 
за сътрудничество при по-голяма 
ефективност на разходите, отколкото 
ако всяка държава членка изгражда 
собствена рамка 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.

(1) Митническите органи се 
сблъскват ежедневно с разностранни 
предизвикателства: от една страна, 
те трябва да се справят с постоянно 
нарастващи обеми на търговията и 
от тях се изисква да осигурят гладко 
и облекчено преминаване на 
законните стоки, а от друга страна, 
те отговарят за гарантирането на 
сигурността и безопасността. В 
следствие на това ефикасното 
сътрудничество между 
митническите органи в Съюза 
придобива все по-голямо значение. 
Прилаганата преди 2014 г. 
многогодишна програма за действие за 
митниците („Митници 2013“) улесни и 
укрепи сътрудничеството между 
митническите органи в рамките на 
Съюза и това беше съществен принос 
за правилното функциониране на 
митническия съюз и вътрешния 
пазар. Много дейности в митническата 
сфера са от трансгранично естество, 
като включват и засягат всички 
27 държави членки — поради това те не 
могат да се осъществяват по ефективен 
и ефикасен начин от отделните държави 
членки. Програма „Митници 2020“, 
която се прилага от Комисията, 
предоставя на държавите членки рамка 
на равнището на Съюза за развитие на 
тези дейности за сътрудничество при 
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по-голяма ефективност на разходите, 
отколкото ако всяка държава членка 
изгражда собствена рамка 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.

Обосновка

Настоящото изменение очертава действителността в митниците, като обосновава 
продължаването на програмата.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Очаква се дейностите по програмата, 
т.е. европейските информационни 
системи, съвместните действия за 
митническите служители и общите 
инициативи за обучение, да допринесат 
за изпълнението на стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Програмата активно ще укрепва 
функционирането на митническия съюз 
чрез осигуряването на рамка за 
дейности, насочени към по-ефикасни 
митнически органи, укрепване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, насърчаване на 
заетостта и допринасяне за защита на
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза.

(2) Дейностите по програмата, т.е. 
европейските информационни системи, 
съвместните действия за митническите
и данъчните служители и общите 
инициативи за обучение, ще допринесат 
за изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като укрепят 
функционирането на вътрешния 
пазар, осигурят рамка за подкрепа на 
дейности, които засилват 
производителността на публичния 
сектор, и стимулират техническия 
прогрес и иновациите в 
администрациите на национално и 
европейско равнище. Програмата 
активно ще укрепва функционирането 
на митническия съюз чрез 
осигуряването на рамка за дейности, 
насочени към по-ефикасни и 
модернизирани митнически органи, 
укрепване на конкурентоспособността 
на предприятията, насърчаване на 
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заетостта и рационализиране и 
координиране на действията на 
държавите членки за защита на
техните и на Съюза финансови и 
икономически интереси, така че 
предприятията и гражданите да 
могат да се възползват от пълния 
потенциал на вътрешния пазар и 
световната търговия.

Обосновка

Настоящото изменение подчертава ползите от укрепването на функционирането на 
митническия съюз.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Програмата следва да доведе до 
засилено сътрудничество между 
държавите членки в областта на 
митниците, което е от съществено 
значение за вътрешния пазар. 
Митата са също важен източник на 
приходи както за Съюза, така и за 
националните бюджети, и 
следователно биха могли да се 
разглеждат като важен инструмент 
за осигуряване на ефективни публични 
финанси.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 

(3) С оглед да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
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държави програмата следва да бъде 
отворена за участие за присъединяващи 
се държави и страни кандидатки, както 
и за потенциални кандидатки и страни 
партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика програмата продължава да 
предоставя възможност за включване на 
външни експерти, например 
длъжностни лица от трети държави, 
представители на международни 
организации или икономически 
оператори, в определени дейности.
Създаването на ЕСВД под 
ръководството на върховния 
представител и заместник-председател 
на Комисията (върховния представител) 
може да улесни постигането на 
координация и съгласуваност на 
политиката в една област, която е важен 
елемент от външнополитическите 
стратегии и действия на ЕС както на 
двустранна, така и на многостранна 
основа.

държави програмата следва да бъде 
отворена за участие за присъединяващи 
се държави и страни кандидатки, както 
и за потенциални кандидатки и страни 
партньори по европейската политика за 
съседство, ако са изпълнени някои 
условия. Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика програмата продължава да 
предоставя възможност за включване на 
външни експерти, например 
длъжностни лица от трети държави, 
представители на международни 
организации или икономически 
оператори, в определени дейности, 
например в събирането на 
разузнавателна информация за 
измами и нередности. Създаването на 
ЕСВД под ръководството на върховния 
представител и заместник-председател 
на Комисията (върховния представител) 
може да улесни постигането на 
координация и съгласуваност на 
политиката в една област, която е важен 
елемент от външнополитическите 
стратегии и действия на ЕС както на 
двустранна, така и на многостранна 
основа.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При формулирането на целите на 
програмата са взети предвид 
набелязаните проблеми и 
предизвикателства в митническата 
сфера през следващото десетилетие.
Програмата следва да запази значението 
си в изключително важни области, като 
съгласуваното прилагане на правото на 
Съюза в митническата сфера и 
свързаното законодателство. Освен това 
програмата ще бъде насочена към 

(4) При формулирането на целите на 
програмата са взети предвид 
набелязаните проблеми и 
предизвикателства в митническата 
сфера през следващото десетилетие.
Програмата следва да запази значението 
си в изключително важни области, като 
съгласуваното прилагане на
модернизираното право на Съюза в 
митническата сфера и свързаното 
законодателство. Освен това програмата 
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защита на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза,
защита на безопасността и 
сигурността и улесняване на 
търговията, включително чрез 
съвместни усилия за борба с 
измамите и увеличаване на 
административния капацитет на 
митническите органи.

ще бъде насочена към защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза, улесняване на 
търговията и увеличаване на 
административния капацитет на 
митническите органи. Обаче с оглед на 
динамиката на новите 
предизвикателства и 
необходимостта да се защитят 
гражданите от рискове по 
отношение на сигурността и 
безопасността, възникващи 
вследствие на международната 
търговия със стоки, трябва да бъде 
поставено допълнително ударение 
върху борбата с измамите. Освен 
това, в контекста на ограничени 
ресурси, съществува още по-силна 
необходимост митническите 
проверки да се основават на ефикасно 
и ефективно определяне на риска, за 
да се подобри управлението на риска в 
митниците. Комисията следва да 
насърчи държавите членки, които не 
са разработили адекватни 
технологии за обработка на данни, да 
сторят това като стъпка към 
постигането на единен пазар, който е 
в по-голяма степен цифров.

Обосновка

Настоящото изменение подчертава целта да бъдат защитени гражданите от 
рискове по отношение на сигурността и безопасността, произтичащи от 
международната търговия, и да бъде подкрепена борбата срещу незаконния трафик и 
измамите чрез подобряване на капацитета за действие на Комисията и държавите 
членки.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейските информационни 
системи изпълняват изключително 

(6) Европейските информационни 
системи изпълняват изключително 
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важна роля за укрепване на 
митническите системи в рамките на 
Съюза и поради това следва да 
продължат да се финансират по 
програмата. Освен това следва да се 
осигури възможност за включване в 
програмата на нови информационни 
системи, свързани с митниците и 
създадени съгласно законодателството 
на Съюза. Европейските 
информационни системи, когато това е 
уместно, следва да се основават на 
модели за споделено разработване и 
обща ИТ архитектура.

важна роля за укрепване на 
митническите системи в рамките на 
Съюза и поради това следва да 
продължат да се финансират по 
програмата. Освен това следва да се 
осигури възможност за включване в 
програмата на нови информационни 
системи, свързани с митниците и 
създадени съгласно законодателството 
на Съюза. Европейските 
информационни системи, когато това е 
уместно, следва да се основават на 
модели за споделено разработване и 
обща ИТ архитектура с цел да се 
увеличи гъвкавостта и ефикасността 
на администрацията на митниците.

Обосновка

Настоящото изменение подчертава целта за разработване на споделени модели и 
обща ИТ архитектура при европейските информационни системи.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Изграждането на технически 
капацитет помага да се гарантират 
сигурността и безопасността и 
улеснява законната търговия. Обаче 
предвид финансовите ограничения, 
които в момента изпитват 
множество държави членки, 
закупуването и поддържането на 
оборудването за такива случаи 
(например скенери, лабораторно 
оборудване и т.н.) изглежда 
представлява предизвикателство, 
което логично поражда заплаха за 
ефективната защита на външните 
граници на Съюза. Затова е от 
съществено значение да се осигури 
финансова подкрепа в областта на 
закупуването и поддържането на 
необходимото техническо оборудване. 



PE496.681v02-00 12/48 RR\925578BG.doc

BG

По отношение на заделените по 
програмата финансови средства 
следва да се уточни, че финансовата 
подкрепа за закупуването и 
поддръжката на техническо 
оборудване следва да се основава на 
дял на съфинансирането, не по-голям 
от 10 %. Това следва да насърчи 
националните инвестиции в мерки за 
изграждане на капацитета а 
митниците.

Обосновка

За да се осигури всеобхватна подкрепа за различните аспекти на ангажиментите на 
митническите органи, е уместно програмата да обхваща не само съвместните 
дейности, изграждането на ИТ капацитет и компетентност на човешките ресурси, 
но също и изграждането на технически капацитет.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Изграждането на компетентност на 
човешките ресурси под формата на 
общо обучение също следва да се 
реализира чрез програмата.
Митническите служители трябва да 
разширяват и актуализират своите 
знания и умения, необходими за 
обслужване на потребностите на Съюза.
Програмата следва да има съществен 
принос за укрепването на капацитета на 
човешките ресурси чрез засилена 
подкрепа за обучение, насочена към 
митническите служители и 
икономическите оператори. За тази цел 
настоящият подход на Съюза за общо 
обучение, който се основава главно на 
развитието на централно електронно 
обучение, следва да се превърне в 
многостранна програма за подпомагане 
на обучението за нуждите на Съюза.

(7) Изграждането на компетентност на 
човешките ресурси е жизненоважно, 
следва да бъде осъществено под 
формата на общо обучение и следва да 
се реализира чрез програмата.
Митническите служители трябва да 
разширяват и актуализират своите 
знания и умения, необходими за 
обслужване на потребностите на Съюза.
Програмата следва да има съществен 
принос за укрепването на капацитета на 
човешките ресурси чрез засилена 
подкрепа за обучение, насочена към 
митническите служители и 
икономическите оператори. За тази цел 
настоящият подход на Съюза за общо 
обучение, който се основава главно на 
развитието на централно електронно 
обучение, следва да се превърне в 
многостранна програма за подпомагане 
на обучението за нуждите на Съюза.



RR\925578BG.doc 13/48 PE496.681v02-00

BG

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Тъй като европейските 
информационни системи 
представляват основен елемент на 
програмата, е от съществено 
значение да се предвиди подходящо 
финансиране за тяхното 
разработване и тяхната 
експлоатация. Освен това 
програмата следва да предвижда 
определена степен на бюджетна 
гъвкавост, необходима, за да се 
отговоря на промените в 
политическите приоритети.

Обосновка

Разбивката на бюджета с цел да бъдат подкрепени допустими действия е съществен 
избор на политика и поради това съзаконодателите следва да имат правото да дават 
политически насоки относно разпределянето на сумите.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) За измерване на изпълнението на 
програмата следва да се определят 
показатели, обвързани с общите, 
конкретните и оперативните цели на 
програмата, и, ако е необходимо, да се 
изменят впоследствие в рамките на 
годишната работна програма.

Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се срещат редица препратки към 
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показателите, е важно да се определи процедура за разработване на показателите, за 
да се проследяват и оценяват стойността и въздействието на мерките, предприети в 
рамките на програмата. С цел да се осигури необходимата степен на гъвкавост при 
тази процедура е уместно да се дадат правомощия на Комисията да извършва тази 
дейност в рамките на годишната работна програма.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с ангажимента на 
Комисията, посочен в нейното 
съобщение от 2010 г. „Преглед на 
бюджета на ЕС“, за съгласуваност и 
опростяване на програмите за 
финансиране, 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. Действията в рамките на 
настоящата програма следва да 
гарантират съгласуваност при 
използването на ресурсите на Съюза в 
подкрепа на функционирането на 
митническия съюз.

(10) В съответствие с ангажимента на 
Комисията, посочен в нейното 
съобщение от 2010 г. „Преглед на 
бюджета на ЕС“, за съгласуваност и 
опростяване на програмите за 
финансиране, ресурсите могат 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. Действията в рамките на 
настоящата програма следва да 
гарантират съгласуваност при 
използването на ресурсите на Съюза в 
подкрепа на функционирането на 
митническия съюз.

Обосновка

Важно е по-скоро да се подчертае възможността за споделяне на ресурсите, 
отколкото да се насърчава такава практика, тъй като това е свързано с 
преследваните цели на оценката.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Сътрудничеството относно 
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интелигентната оценка на риска е 
жизненоважно, за да се даде 
възможност на изрядните и 
надеждни предприятия да се 
възползват максимално от 
опростяването на електронната 
администрация на митниците, и 
позволява да се отстранят 
нередностите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 б) Нелегалният превоз на стоки е 
сериозен проблем в Съюза и не само 
накърнява финансовите интереси на 
Съюза, но и носи съществен риск за 
потребителите и гражданите.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

заличава се
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Обосновка

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи 
съществен избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на 
бюджета, показатели за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или 
изменят първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в 
настоящия регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За да се реагира по подходящ
начин на промените в политическите 
приоритети, на Комисията следва да 
се делегират правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
приемането на годишната работна 
програма. От особена важност е по 
време на своята подготвителна 
работа Комисията да провежда 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Обосновка

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи 
съществен избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на 
бюджета, показатели за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или 
изменят първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в 
настоящия регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За изпълнението на програмата
Комисията следва да се подпомага от 
комитета по програма 
„Митници 2020“.

заличава се

Обосновка

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи 
съществен избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на 
бюджета, показатели за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или 
изменят първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в 
настоящия регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5
Обща цел и конкретна цел Обща цел
1. Общата цел на програмата е да се 
укрепи вътрешният пазар чрез ефикасен 
и ефективен митнически съюз.

Общата цел на програмата е да се
подпомогне функционирането на 
митническия съюз и да се укрепи 
вътрешният пазар чрез ефикасно и 
ефективно модернизиране на 
митническия съюз посредством 
сътрудничество между участващите 
държави, техните митнически 
органи, други компетентни органи, 
техните служители и външни 
експерти.

2. Конкретната цел на програмата е 
да се подпомогне функционирането на 
митническия съюз, по-специално 
посредством сътрудничество между 
участващите държави, техните 
митнически органи, други 

Степента на изпълнение на тази цел 
ще се измерва, inter alia, чрез следните 
показатели:
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компетентни органи, техните 
служители и външни експерти. 
3. Постигането на тези цели се 
измерва въз основа на следните 
показатели:

a) промяната във възприемането на 
заинтересованите страни по 
отношение на приноса на програмата 
за укрепване на вътрешния пазар;

(1) наличието на обща
комуникационна мрежа за европейските 
информационни системи;

б) функциониране на митническия 
съюз и функционирането на общата
комуникационна мрежа и на 
компонентите на ЕС на европейските 
информационни системи;

(2) обратната информация от 
участниците в действия по 
програмата и от нейните 
ползватели.

в) равнището на хармонизация и 
стандартизация на процедурите за 
митнически контрол.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6
Приоритети Специфични цели

Програмата има следните приоритети: Програмата има следните специфични 
цели: 

(1) подпомагане на изготвянето, 
съгласуваното прилагане и ефективното 
изпълнение на правото на Съюза с цел 
укрепване на митническия съюз от 
гледна точка на неговата ефективност, 
ефикасност и еднакво прилагане на 
условията;

a) подпомагане на изготвянето, 
съгласуваното прилагане и ефективното 
изпълнение на правото на Съюза с цел 
укрепване на митническия съюз от 
гледна точка на неговата ефективност, 
ефикасност и еднакво прилагане на 
условията, както и допринасяне, по-
специално, за пълното компютризиране 
на процедурите в сроковете, определени 
в Митническия кодекс на Съюза;

(2) Укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия чрез 
улесняване на законната търговия, 
намаляване на разходите за привеждане 

б) укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия чрез 
улесняване на законната търговия, 
намаляване на разходите за привеждане 
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в съответствие с изискванията и на 
административната тежест, както и чрез 
защита срещу нелоялна конкуренция.

в съответствие с изискванията и на 
административната тежест посредством 
действително опростяване за изрядните 
и надеждни оператори, както и чрез 
защита срещу нелоялна конкуренция;

(3) Подпомагане на митниците за 
защита на гражданите, осигуряване на 
безопасност и сигурност и защита на 
околната среда.

в) предотвратяване на измами с цел 
защита на гражданите, осигуряване на 
безопасност и сигурност и защита на 
околната среда;

(4) осигуряване на защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Европейския съюз и 
държавите членки;

г) борба с измамите, защита на 
интелектуалната собственост и 
повишаване на 
конкурентоспособността, безопасността 
и сигурността чрез задълбочаване на 
сътрудничеството с органи на Съюза 
като Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), международни 
организации, трети държави, други 
държавни органи, икономически 
оператори и техни организации.

(5) Принос към ефикасното 
функциониране на митническите 
органи чрез подобряване на техния 
административен капацитет.

д) засилване на 
конкурентоспособността на  
предприятията в ЕС посредством 
улесняване на търговията и 
намаляване на разходите за 
постигане на съвместимост, за да се 
гарантира опазването на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза и на държавите 
членки;

(6) борба с измамите и повишаване на 
конкурентоспособността, 
безопасността и сигурността чрез 
задълбочаване на сътрудничеството с 
международни организации, трети 
държави, други държавни органи, 
икономически оператори и техни 
организации.

е) осъществяване на принос към 
ефикасното функциониране на 
митническите органи чрез 
подобряване на техния 
административен капацитет.

2. Напредъкът по всяка една от 
горепосочените конкретни цели се 
измерва чрез набор от показатели, 
които се установяват и при 
необходимост, изменят, в годишната 
работна програма.
Тези показатели включват оценката 
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от страна на заинтересованите 
страни и участниците във 
финансираните действия относно 
ползите от програмата във връзка с 
постигането на специфичните цели, 
както и показателите, посочени в 
член 5, параграф 2.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Оперативни цели на програмата

Оперативните цели за изпълнението 
и мониторинга на една или повече от 
специфичните цели, предвидени в 
член 6, са както следва:
a) определяне на действия за 
подобряване на общото разбиране и 
прилагане на митническото право на 
Съюза;
б) определяне на действия за 
подобряване на контрола и 
управлението на веригите за 
доставка, използвани за движението 
на стоки;
в) разработване и поддръжка на 
европейски информационни системи 
за митниците;
г) подобряване на професионалните 
умения и компетентност в сферата 
на митниците за митническите 
служители и външните експерти;
д) подпомагане на развитието на 
електронна администрация за 
митническите органи и външните 
заинтересовани страни;
е) определяне на действия, свързани с 
митниците, които включват трети 
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държави и външни експерти;
ж) подпомагане на 
идентифицирането и споделянето на 
най-добри практики;
з) създаване на експертни екипи за 
съвместно изпълнение на специфични 
оперативни задачи; както и
и) подкрепа и улесняване на 
съвместни оперативни действия, 
провеждани от митниците заедно с 
други компетентни органи, по-
специално тези, които отговарят за 
мониторинга на вътрешния пазар.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – точка 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) създаване на ръководни групи за 
насочване и координиране на 
действията, които попадат в 
тяхната сфера на компетентност;

Обосновка

Този параграф беше включен още в предложението на Комисията COM(2011)706.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – точка 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ба) дейности по сравнителен анализ, 
организирани от две или повече 
участващи държави, с евентуално 
участие на Комисията, за сравняване 
на работни методи, процедури или 
процеси по отношение на съгласувани 
показатели, с цел идентифициране на
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най-добрите практики и на 
недостатъците;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – точка 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Га) изграждане на технически 
капацитет, по-конкретно закупуване 
и поддръжка на техническо 
оборудване;

Обосновка

За да се осигури всеобхватна подкрепа за различните аспекти на ангажиментите на 
митническите органи, е уместно програмата да обхваща не само съвместните 
дейности, изграждането на ИТ капацитет и компетентност на човешките ресурси, 
но също и изграждането на технически капацитет.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – точка 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да) сътрудничество и обмен на 
информация между органите за 
мониторинг на вътрешния пазар, 
както национални, така и на Съюза, и 
митническите органи на две или 
повече участващи държави;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – точка 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) всички други дейности, които 
подпомагат постигането на конкретната 

и) всички други дейности, които 
подпомагат общите, конкретните и 
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цел и приоритетите, определени в 
членове 5 и 6.

оперативните цели, определени в 
членове 5,6 и 6а.

Обосновка

За да се съгласува с измененията на член 6 и с новия член 6 а (нов).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с участващите 
държави Комисията координира онези 
аспекти от създаването и 
функционирането на компонентите на 
Съюза и извънсъюзните компоненти на 
системите и инфраструктурата, 
посочени в точки 1 и 2 от 
приложението, които са необходими с 
цел да се осигурят тяхната 
оперативност, взаимосвързаност и 
непрекъснато усъвършенстване.

2. В сътрудничество с участващите 
държави Комисията координира онези 
аспекти от създаването и 
функционирането на компонентите на 
Съюза, определени в точка 2 от раздел 
II на приложението, и извънсъюзните 
компоненти, описани в точка 1а от 
раздел II на приложението, на 
системите и инфраструктурата, 
посочени в точка 1 от раздел II на 
приложението, които са необходими с 
цел да се осигурят тяхната 
оперативност, взаимосвързаност и 
непрекъснато усъвършенстване.

Обосновка

За да се увеличи правната сигурност е необходимо да се посочи препратка към 
разпоредбата, даваща описанието на термините „компоненти на Съюза“ и 
„извънсъюзни компоненти“. Този вариант включва също и техническото изменение.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съюзът поема разходите за 
закупуване, развиване, инсталиране, 
поддръжка и ежедневно 
функциониране на компонентите на 
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Съюза, а разходите за закупуване, 
развиване, инсталиране, поддръжка и 
ежедневно функциониране на 
извънсъюзните компоненти се 
поемат от участващите държави.

Обосновка

Необходимо е да се установи ясно разделение на разходите между Съюза и 
участващите държави с цел увеличаване на правната сигурност.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е 548 080 000 EUR (по 
текущи цени).

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата, по смисъла на точка [17] 
от Междуинституционалното 
споразумение от XX/201Z г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление, е 777 600 000 EUR (по 
текущи цени).

Обосновка

В съответствие с хоризонталния подход, в очакване на резултатите от преговорите 
по многогодишната финансова рамка, на този етап докладчикът не разглежда обема 
на финансовия пакет.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативното разпределяне на 
средства между допустимите 
действия, посочени в член 6а, се 
извършва, както е предвидено в Раздел 
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-I от приложението.

Обосновка

Разбивката на бюджета с цел да бъдат подкрепени допустими действия е съществен 
избор на политика и поради това съзаконодателите следва да имат правото да дават 
политически насоки относно разпределянето на сумите.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При определянето на годишните 
бюджетни кредити се зачитат 
приоритетите на бюджетния орган.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Процентът на съфинансиране, 
приложим спрямо предоставяната 
помощ в рамките на настоящата 
програма за придобиването и 
поддръжката на техническо 
оборудване, се определя в годишната 
работна програма и в никакъв случай 
не превишава 10%. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 
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3, в рамкови споразумения, решения на 
Съвета за асоцииране или подобни 
споразумения с трети държави и 
международни организации, 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства, решения за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
договори, произтичащи от 
прилагането на настоящия 
регламент, се предвижда 
упълномощаване на Комисията, 
Сметната палата и OLAF за 
провеждане на такива одити, 
проверки и инспекции на място, 
които се считат за необходими.

Обосновка

Параграф, включен в COM (2011)0706.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на програмата
Комисията приема годишни работни 
програми, в които се определят 
поставените цели, очакваните 
резултати, методът на прилагане и 
тяхната обща сума. Те съдържат 
също така описание на действията, 
които ще бъдат финансирани, 
информация за разпределената сума 
за всеки вид действие и 
приблизителен график на 
изпълнението. По отношение на 
безвъзмездните средства в 
програмите се посочват 
приоритетите, основните критерии 
за оценка и максималният размер на 
съфинансирането. Този акт за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2.

1. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 15 под формата на годишни 
работни програми, които включват 
годишните приоритети за 
програмата по отношение на 
нейните общи, специфични и 
оперативни цели, адаптиране към 
разбивката на бюджета по вид 
дейности, критериите за оценка за 
отпускането на средства за 
действията и установяването, както 
и изменението, по целесъобразност, 
на показателите за измерване на 
резултатите и въздействието на 
програмата.
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Обосновка

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи 
съществен избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на 
бюджета, показатели за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или 
изменят първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в 
настоящия регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При подготовката на годишната
работна програма Комисията взема 
предвид общия подход към 
митническата политика. Този подход 
подлежи на редовен преглед и се 
определя в партньорство от 
Комисията и държавите членки в 
рамките на Групата за митническа 
политика, съставена от ръководителите 
на митническите администрации на 
държавите членки или техни 
представители и представители на 
Комисията.

2. При подготовката на годишната 
работна програма Комисията взема 
предвид общия подход към 
митническата политика. Този подход 
постоянно се адаптира към новото 
развитие в партньорството между 
Комисията и държавите членки в 
рамките на Групата за митническа 
политика, съставена от Комисията и
ръководителите на митническите 
администрации на държавите членки 
или техни представители.

Обосновка

Тъй като текстът на същата разпоредба, установена в Решение № 624/2007/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за създаване на програма 
за действие за митниците в Общността (Митници 2013), е по-ясен, той следва да се 
запази. Техническото изменение също се включва в този вариант.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура на комитет Упражняване на делегирането
1. Комисията се подпомага от 1. Правомощието да приема 
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комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

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

2. Правомощието за приемане на 
делегирани актове по член 14 се 
предоставя на Комисията за период 
от време, започващ на ...* и 
приключващ на 31 декември 2020 г.
2a. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 14, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощието, посочено в това 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, уточнена в 
него. То не засяга действителността 
на делегираните актове, които вече 
са в сила.

" 2б. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
2в. Делегиран акт, приет съгласно 
член 14, влиза в сила само ако 
Европейският парламент и Съветът 
не са повдигнали възражение в срок от 
два месеца, след като са получили 
уведомление за този акт, или ако 
преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по искане на 
Европейския парламент или на 
Съвета.
____________
*OВ: моля попълнете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент
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Обосновка

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи 
съществен избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на 
бюджета, показатели за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или 
изменят първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в 
настоящия регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сътрудничество с участващите 
държави Комисията извършва 
мониторинг на програмата и действията 
по нея с оглед да проследи 
изпълнението на извършваните 
действия.

В сътрудничество с участващите 
държави Комисията извършва 
мониторинг на програмата и действията 
по нея с оглед да проследи 
изпълнението на извършваните 
действия. Показателите, използвани 
от Комисията при мониторинга на 
функционирането на програмата, 
включват също така и тези, които са 
определени в членове 5 и 6 и в 
годишните работни програми.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите, посочени в член 6, 
параграф 2, се използват, наред с 
другото, за измерване на резултатите 
и въздействието на програмата. Те се 
измерват спрямо предварително 
определени базови равнища, които 
отразяват ситуацията преди 
прилагането на програмата.
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Обосновка

Тъй като в предложението на Комисията се срещат редица препратки към 
показателите, е важно да се определи процедура за разработване на показателите, за 
да се проследяват и оценяват стойността и въздействието на мерките, предприети в 
рамките на програмата. С цел да се осигури необходимата степен на гъвкавост при 
тази процедура е уместно да се дадат правомощия на Комисията да извършва тази 
дейност в рамките на годишната работна програма.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията представя междинния 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета до 31 
декември 2018 г., а окончателния 
доклад за оценка – до 30 юни 2022 г.
Тези доклади се изпращат за сведение 
на Европейския икономически и 
социален комитет и на Комитета на 
регионите.

Обосновка

За да се осигури прозрачност, както и да се осигури приемствеността на 
приложимите понастоящем разпоредби на Решение № 624/2007/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за създаване на програма за действие 
за митниците в Общността (Митници 2013), междинните и окончателните доклади 
за оценка следва да се предават на съзаконодателите.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Ако междинният доклад за оценка 
разкрие сериозни недостатъци в 
програмата, Комисията разглежда 
представянето на предложение на 
Европейския парламент и на Съвета 
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за изменение на тази програма.

Обосновка

Важно е да се предвиди възможно изменение на програмата с цел да се гарантира, че 
целите на програмата не са застрашени.

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение – раздел -І a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-I. Индикативно разпределение на 
средствата за допустимите 
действия, посочени в член 6а

Видове 
дейности

Разбивка на 
бюджета в %

Изграждане на 
капацитет в 
областта на 
информационни
те технологии 
(ИТ)

най-малко 75 %

Съвместни 
действия

максимум 15%

Изграждане на 
технически 
капацитет

максимум 5%

Изграждане на 
капацитет на 
човешките 
ресурси

максимум 5%

Обосновка

Разбивката на бюджета с цел да бъдат подкрепени допустими действия е съществен 
избор на политика и поради това съзаконодателите следва да имат правото да дават 
политически насоки относно разпределянето на сумите. От друга страна, 
индикативната разбивка на бюджета дава възможност за допълнително 
разпределяне на техническите и административните разходи, посочени в член 10, 
параграф 2.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение – раздел І – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски информационни системи и 
техните компоненти на Съюза

I. Европейски информационни системи 
и техните компоненти на Съюза

Обосновка

Свързано е с изменение 34 на приложението - раздел I (нов).

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение – раздел I – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) извънсъюзните компоненти, 
тоест, всички компоненти, които не 
са идентифицирани като 
компоненти на Съюза в точка 2.

Обосновка

С цел да се гарантира правна сигурност е важно да се определят извънсъюзните 
компоненти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

На 9 ноември 2011 г. Комисията предложи проект на регламент за програмата FISCUS, 
обединяваща съществуващите понастоящем две отделни програми в областта на 
данъчното облагане („Фискалис 2013“) и митниците („Митници 2013“) с цел да бъдат 
постигнати целите на Комисията за опростяване и намаляване на разходите.

Членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и на 
комисията по икономически и парични въпроси (ECON) изказаха редица опасения 
относно обединяването на тези две програми и поставиха под съмнение наличието на 
съществени и осезаеми ползи от обединяването. На 29 февруари 2012 г. 
координаторите на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите взеха 
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решение да разделят предложението на Комисията на две части – програмите 
„Митници“ и „Фискалис“ (координаторите на комисията по икономически и парични 
въпроси взеха същото решение на 13 февруари 2012 г.) 

Вследствие на решението на Председателския съвет на 16 май 2012 г., потвърждаващо 
искането на IMCO и ECON за разделяне, Комисията адаптира своето становище, така 
че да вземе предвид позицията на Парламента и Съвета, и прие на 29 август 2012 г. 
изменено предложение за „Митници 2020“ и „Фискалис 2020“.

Предложението на Комисията за програма „Митници 2020“ се основава на член 33 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който Европейският 
съюз се призовава да предприеме действия по отношение на митническото 
сътрудничество и митническия съюз на ЕС.

В съответствие с предложението за нова многогодишна финансова рамка, във вида, в 
който е изменено на 6 юли 2012 г., в настоящия регламент относно програмата 
„Митници 2020“ се съдържа бюджетна рамка в размер на 548 080 000 EUR (по текущи 
цени) за периода 2014–2020 г.

Позиция на докладчика

Г-н Baldassarre, докладчик по това досие, е изключително удовлетворен, че Комисията 
вече е взела предвид искането на Парламента да се раздели предишното предложение 
за програмата FISCUS на две предложения – съответно за програма „Митници“ и 
програма „Фискалис“. 

Независимо от това, той представя следните основни изменения на предложението на 
Комисията от 29 август 2012 г.:

Конкретни и оперативни цели

С оглед на увеличаване на видимостта и правната яснота е подходящо в членовете на 
регламента да се определят общи, конкретни, както и оперативни цели.

Цел: проверки и борба с измамите

С оглед на проблематичната динамика на новите предизвикателства в областта на 
митниците и на необходимостта да се защитят гражданите от рискове по отношение на 
сигурността и безопасността, възникващи вследствие на международната търговия със 
стоки, трябва да бъде поставено допълнително ударение върху хармонизирането и 
стандартизирането на процедурите за митнически проверки и борбата с измамите. 
Разбивка на бюджета 

В съответствие с хоризонталния подход, в очакване на резултатите от преговорите по 
многогодишната финансова рамка, на този етап докладчикът не разглежда обема на 
финансовия пакет.

Разбивката на бюджета с цел да бъдат подкрепени допустими действия е съществен 
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избор на политика и поради това съзаконодателите следва да имат правото да дават 
политически насоки относно разпределянето на сумите.

Освен това, тъй като ИТ системите са от съществено значение за бюджета (вж. 
предишната програма „Митници 2013“, където приблизително 75–80 % от общия 
бюджет се пада на ИТ), е необходимо да се гарантира известен минимум за 
разработването и поддръжката на ИТ системи.

Предложените действителни процентни дялове са определени въз основа на 
законодателната финансова обосновка за раздела „Митници“:

Освен това следва да се запази определена степен на гъвкавост, необходима за да се 
реагира на промените в политическите приоритети (напр. възможност за адаптиране 
към разбивката на бюджета в годишната работна програма).

С оглед на факта, че разбивката на бюджета е формулирана по индикативен начин: 
„най-малко xx %“ и „най-много ... %“, тя дава възможност за допълнително 
разпределяне на технически и административни разходи.

Показатели

Тъй като в предложението на Комисията се срещат редица препратки към показателите, 
е важно да се определи процедура за разработване на показателите, за да се 
проследяват и оценяват стойността и въздействието на мерките, предприети в рамките 
на програмата. С цел да се осигури необходимата степен на гъвкавост при тази 
процедура е уместно да се дадат правомощия на Комисията да извършва тази дейност в 
рамките на годишната работна програма.

Годишна работна програма - делегирани актове

Тъй като годишната работна програма съдържа елементи, представляващи съществен 
избор на политиката (приоритети, адаптиране към разбивката на бюджета, показатели 
за измерване на изпълнението), предназначени да допълнят или изменят 
първоначалните определящи елементи на политиката, както е определено в настоящия 
регламент, е уместно да се делегират правомощия на Комисията в съответствие с член 
290 от ДФЕС с оглед приемането на годишна работна програма.

Прибягването до делегирани актове защитава прерогативите на Европейския 
парламент. То ще да даде възможност на Европейския парламент да наложи вето на 
предложения акт или да оттегли делегирането на правомощия на Комисията.

Докладване

За да се осигури прозрачност, както и да се осигури приемствеността на приложимите 
понастоящем разпоредби на Решение № 624/2007/ЕО на Европейския парламент и на 
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Съвета от 23 май 2007 година за създаване на програма за действие за митниците в 
Общността (Митници 2013), междинните и окончателните доклади за оценка следва да 
се предават на съзаконодателите.
Подкрепа за техническия капацитет

За да се осигури всеобхватна подкрепа за различните аспекти на ангажиментите на 
митническите органи, е уместно програмата да обхваща не само съвместните дейности, 
изграждането на ИТ капацитет и компетентност на човешките ресурси, но също и 
изграждането на технически капацитет.

Изграждане на технически капацитет означава подкрепа за участващите държави при 
закупуване и поддръжка на оборудването (напр. скенери, лабораторно оборудване).

Това е особено важно с оглед на гарантирането на ефективна защита на външните 
граници на ЕС.

Компоненти на европейските информационни системи

Следва ясно да се установи не само кои компоненти се считат за компоненти на Съюза, 
но също така и кои са извънсъюзните компоненти.

В допълнение, следва да се изясни, че Съюзът поема разходите, свързани с развиването 
и поддръжката на компонентите на Съюза, а участващите държави поемат разходите, 
свързани с извънсъюзните компоненти.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския 
съюз за периода 2014—2020 г. (FISCUS) и за отмяна на решения № 1482/2007/ЕО и № 
624/2007/ЕО
(COM(2011)0706 – C7-0398/2011 – 2011/0341A(COD))

Докладчик по становище: Hynek Fajmon

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената от Европейската комисия програма FISCUS ще бъде единствен 
приемник на съществуващите програми „Митници 2013“ и „Fiscalis 2013“. Програма 
FISCUS, която беше обявена в началото на ноември в рамките на по-широкия пакет за 
МФР, цели да слее двете програми в интерес на опростяването.

Програма „Митници 2013“, която урежда митническите дейности, като подкрепя 
изключително важната работа на митническия съюз и неговите дейности, попада в 
рамките на изключителната компетентност на Съюза. За разлика от нея, програма 
„Fiscalis 2013“ цели да укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване 
на работата на системите за данъчно облагане в рамките на ЕС посредством 
увеличаване на сътрудничеството между държавите членки. Това е програма на ЕС, 
която не следва да оказва въздействие върху данъчната политика, която е главно от 
компетентността на държавите членки.

Докладчикът има сериозни резерви по отношение на предложеното сливане на двете 
правни основания. Двете програми имат различни и отделни цели и контекст и поради 
тази причина те следва да се уреждат от различни правни разпоредби по отношение на 
изпълнението, оценката, мониторинга и контрола.

Освен това, нито една от двете средносрочни оценки не предлага сливане и липсват 
подкрепящи доказателства за подобно предложение, въпреки обосновката на 
Комисията в тази връзка. Съгласно оценките, извършени от независими консултанти, 
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двете програми „Fiscalis“ и „Митници“ функционираха добре като отделни програми.

Освен това, тъй като Комисията запази бюджетните пакети за двете програми отделни 
и изрази интереса си от запазването на идентичността на програмите, би било логично, 
че най-добрият начин за гарантиране на това е програмите да останат отделни.

Докладчикът подкрепя работата и на двете програми „Fiscalis“ и „Митници“, но 
въпреки това препоръчва Европейският парламент да обмисли възможността за 
отхвърляне на предложението на Комисията или водещата комисия на Парламента да 
предприеме друг вид действия, които съответно да доведат до приемането на две 
правни основания за програмите „Fiscalis“ и „Митници“. Това би дало възможността 
различните и важни въпроси в рамките на две нови законодателни предложения да 
бъдат разгледани и договорени отделно.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии по икономически и парични 
въпроси и по вътрешния пазар и защита на потребителите да включат в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Съображение -A (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

-A. като има предвид, че двете 
програми „Fiscalis“ и „Митници“ 
имат различни и отделни цели и 
контекст и че съгласно оценките, 
извършени от независими 
консултанти, функционираха добре 
като отделни програми,

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф -1 (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

-1. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет съставлява 
единствено указание до 
законодателния орган и че той не 
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може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф -1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

-1a. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличаване на 
средствата за следващата МФР с 
най-малко 5 % спрямо равнището от 
2013 г., ще може да бъде направен 
само ограничен принос към 
постигането на договорените цели на 
Съюза и поетите от него 
ангажименти, както и на принципа 
за солидарност на Съюза; приканва 
Съвета, в случай че той не споделя 
този подход, да определи 
недвусмислено кои от политическите 
му приоритети или проекти биха 
могли да бъдат изоставени изцяло 
въпреки доказаната им добавена 
стойност за Европа;
________________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
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Изменение 4

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. счита, че програмите „Fiscalis“ и 
„Митници“ следва да се уреждат от 
различни правни разпоредби по 
отношение на изпълнението, 
оценката, мониторинга и контрола и 
че най-добрият начин за запазването 
на идентичността на програмите е 
те да останат отделни;

Изменение 5

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. следователно ще предприеме 
подходящи действия, включително 
евентуално като отхвърли 
предложението на Комисията, за да 
осигури приемането на две отделни 
правни основания съответно за 
програмите „Fiscalis“ и „Митници“;

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Очаква се дейностите по 
програмата, т.е. европейските 
информационни системи, съвместните 
действия за митническите и данъчните 
служители и общите инициативи за 
обучение, да допринесат за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и 

(3) Дейностите по програмата, т.е. 
европейските информационни системи, 
съвместните действия за митническите 
и данъчните служители и общите 
инициативи за обучение, ще допринесат 
за изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като укрепят 
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приобщаващ растеж. Програмата 
активно ще укрепва функционирането 
на митническия съюз и вътрешния пазар 
чрез осигуряването на рамка за 
дейности, насочени към по-ефикасни 
митнически и данъчни органи, 
укрепване на конкурентоспособността 
на предприятията, насърчаване на 
заетостта и допринасяне за защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза.

функционирането на единния пазар, 
осигурят рамка за подкрепа на 
дейности, които засилват 
производителността на публичния 
сектор, и стимулират техническия 
прогрес и иновациите в 
митническите и данъчните 
администрации на национално и 
европейско равнище. Програмата 
активно ще укрепва функционирането 
на митническия съюз и вътрешния пазар 
чрез осигуряването на рамка за 
дейности, насочени към по-ефикасни 
митнически и данъчни органи, 
укрепване на конкурентоспособността 
на предприятията, насърчаване на 
заетостта и рационализиране и 
координиране на действията на 
държавите членки за защита на 
финансовите и икономическите им
интереси и тези на Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Раздел „Митници“ на 
програмата следва да доведе до 
засилено сътрудничество между 
държавите членки в областта на 
митниците, което е от съществено 
значение за единния пазар. Митата са 
също важен източник на приходи 
както за Съюза, така и за 
националните бюджети, и 
следователно биха могли да се 
разглеждат като важен инструмент 
за ефективни публични финанси.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Оценките показват, че 
укриването на данъци всяка година 
струва на правителствата на 
държавите членки приблизително 860 
милиарда евро, а избягването на 
данъци – около 150 милиарда евро. 
Размерът на укриване и избягване на 
данъци подкопава доверието на 
гражданите и увереността им в 
справедливостта и 
законосъобразността на събирането 
на данъци. Като намалят наполовина 
данъчната разлика, държавите 
членки биха могли да постигнат нови 
данъчни приходи, без да повишават 
данъчните ставки. Както 
Европейският парламент в своята 
резолюция от 19 април 2012 г.1, така и 
Европейският съвет в своите 
заключения от 1–2 март 2012 г. 
призоваха за конкретни начини за 
борба с данъчните измами и 
укриването на данъци, включително 
чрез административно 
сътрудничество и координация 
между данъчните системи. Поради 
това е важно да се постави 
допълнителен акцент върху борбата 
срещу данъчните измами, 
избягването и укриването на данъци, 
в сравнение с програмния период 2007–
2013 г. и като начин за подпомагане 
на план за действие на ЕС с подробен 
график и количествена цел.
________________
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0137.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Финансовите интереси на Съюза 
следва да се защитават чрез подходящи 
мерки през целия цикъл на разходите, 
включително чрез предотвратяване, 
констатиране и разследване на 
нередности, възстановяване на 
изгубени, погрешно изплатени или 
неправомерно използвани средства, и в 
случаите, когато е необходимо, санкции.

(14) Финансовите интереси на Съюза 
следва да се защитават чрез подходящи 
мерки през целия цикъл на разходите, 
включително чрез предотвратяване, 
констатиране и разследване на 
нередности, възстановяване на 
изгубени, погрешно изплатени или 
неправомерно използвани средства, и в 
случаите, когато е необходимо, санкции.
Защитата на финансовите интереси 
на Съюза е явно в личен интерес на 
държавите членки и би могла да се 
разглежда също като важен 
инструмент, който позволява на 
държавите членки да увеличат 
своите собствени национални 
приходи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази цел ще се измерва, inter alia, чрез 
следния показател: промяната във 
възприемането на програмата от 
заинтересованите страни по отношение 
на нейния принос за функционирането 
на митническия съюз и за укрепване на 
вътрешния пазар.

Тази цел ще се измерва, inter alia, чрез 
следния показател: промяната във 
възприемането на програмата от 
заинтересованите страни по отношение 
на нейния принос за функционирането 
на митническия съюз и за укрепване на 
вътрешния пазар. Освен това 
Комисията ще разработи 
допълнителни измерими и обективно 
проверими показатели за 
постигането на целта.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предотвратяване на измамите и 
укриването на данъци и повишаване на 
конкурентоспособността, безопасността 
и сигурността чрез засилване на 
сътрудничеството с международни 
организации, други правителствени 
органи, трети държави, икономически 
оператори и техните организации,

в) предотвратяване на измамите, 
избягването и укриването на данъци и 
повишаване на 
конкурентоспособността, безопасността 
и сигурността чрез засилване на 
сътрудничеството с международни 
организации, други правителствени 
органи, трети държави, икономически 
оператори и техните организации,

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) защита на финансовите и 
икономическите интереси на 
Европейския съюз и неговите държави 
членки чрез борба с измамите и 
укриването на данъци,

д) защита на финансовите и 
икономическите интереси на 
Европейския съюз и неговите държави 
членки чрез борба с измамите, 
избягването и укриването на данъци,

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка от горепосочените специфични 
цели се измерва чрез показател, 
основаващ се на възприемането на 
програмата от заинтересованите 
страни по отношение на нейния 
принос за осъществяване на 
специфичните цели.

2. Всяка от горепосочените специфични 
цели се измерва чрез комбинация от 
количествени и качествени 
показатели. По-конкретно, 
Комисията ще разработи измерими и 
обективно проверими показатели за 
постигането на целта за всяка от 
точките, посочени в параграф 1.

Изменение 14
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е 777 600 000 EUR (по 
текущи цени).

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата, по смисъла на точка [17] 
от Междуинституционалното 
споразумение от XX/201Z г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление, е 777 600 000 EUR (по 
текущи цени).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Годишните бюджетни кредити се 
определят, като се зачитат 
прерогативите на бюджетния орган.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прилага програмата 
посредством годишна работна програма 
за всеки раздел от програмата, която 
включва приоритетите на програмата, 
разбивка на бюджета и критериите за 
оценка на безвъзмездните средства за 
действията. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2, и с 
Финансовия регламент.

1. Комисията прилага програмата 
посредством годишна работна програма 
за всеки раздел от програмата, която 
включва приоритетите на програмата, 
разбивка на бюджета и критериите за 
оценка на безвъзмездните средства за 
действията. Тези годишни работни 
програми внимателно зачитат 
баланса между раздела за митниците 
и раздела за данъчното облагане. Тези 
правомощия следва да се упражняват
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
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и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията1.
________________
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Набор от ключови показатели за 
изпълнение, посочени в член 5, 
параграф 2, се използва, inter alia, за 
измерване на ефектите и въздействията 
на програмата. Те се измерват спрямо 
предварително определени базови 
равнища, които отразяват ситуацията 
преди прилагането на програмата.

2. Набор от ключови показатели за 
изпълнение, посочени в член 5, 
параграф 2, се използва, inter alia, за 
измерване на ефектите и въздействията 
на програмата. Комисията се стреми 
да определи тези показатели за 
изпълнение като измерими и 
обективно проверими. Показателите 
за изпълнение се измерват спрямо 
предварително определени базови 
равнища, които отразяват ситуацията 
преди прилагането на програмата.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Оценка и преразглеждане

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя междинен доклад за 
оценка относно постигането на целите 
от действията на програмата, 
ефикасността при използването на 
ресурсите и европейската добавена 
стойност на програмата. В допълнение в 
този доклад се разглеждат 
опростяването, продължаващата 
значимост на целите, както и приносът 
на програмата към приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

2. Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя междинен доклад за 
оценка относно постигането на целите 
от действията на програмата, 
ефикасността при използването на 
ресурсите и европейската добавена 
стойност на програмата. В допълнение в 
този доклад се разглеждат 
опростяването, продължаващата 
значимост на целите, както и приносът 
на програмата към приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Въз основа на 
тази оценка и ако е целесъобразно, 
Комисията може да предложи на 
законодателния орган да измени 
настоящия регламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. създаване на действия, свързани с 
митниците и данъчното облагане, които 
включват трети държави и външни 
експерти

6. създаване на действия, свързани с 
митниците и данъчното облагане, които 
включват трети държави и външни 
експерти, по-конкретно с цел 
увеличаване на прозрачността и по-
строг контрол, за да се предотврати 
използването на данъчни убежища.
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окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Anna Hedh, 
Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kyriacos Triantaphyllides

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Zigmantas Balčytis, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Angelika 
Niebler, Isabelle Thomas, Patricia van der Kammen

Дата на внасяне 30.1.2013 г.


