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Изменение 1
Михаел Галер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намаляването на броя и 
на финансовото въздействие на 
нередностите, открити във връзка с 
предприсъединителните фондове, 
разгледани в доклада за 2011 г.;
приветства факта, че степента на 
събиране на ресурсите на ЕС, изплатени 
неправомерно като 
предприсъединителна помощ, се е 
подобрила значително, като 
същевременно отчита, че съществуват 
важни различия между бенефициентите 
по отношение на съобщените 
нередности, което основно е мерило за
етапа на приемането и прилагането на 
системата за управление на 
нередностите (СУН); поради това 
призовава Комисията да продължи да 
следи отблизо прилагането на СУН във 
всички държави, получаващи помощ по 
този инструмент;

1. отбелязва намаляването на броя и на 
финансовото въздействие на 
нередностите, открити във връзка с 
предприсъединителните фондове, 
разгледани в доклада за 2011 г.;
приветства факта, че степента на 
събиране на ресурсите на ЕС, изплатени 
неправомерно като 
предприсъединителна помощ, се е 
подобрила значително, въпреки, че все 
още не надвишава 60 %, като 
същевременно отчита, че съществуват 
важни различия между бенефициентите 
по отношение на съобщените 
нередности, което основно е свързано с
етапа на приемането и прилагането на 
системата за управление на 
нередностите (СУН); поради това 
призовава Комисията да продължи да 
следи отблизо прилагането на СУН във 
всички държави, получаващи помощ по 
този инструмент; подкрепя призива на 
Комисията, по специално към 
Хърватия, за пълно прилагане на СУН, 
което все още предстои, въпреки 
предоставените обучение и подкрепа, 
както и призива към бивша 
югославска република Македония за 
прилагане на системата;

Or. en

Изменение 2
Михаел Галер

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва със загриженост, че в глава 
7 („Външни отношения, помощ и 
разширяване“) от годишния доклад на 
Европейската сметна палата относно 
изпълнението на бюджета за 2011 г., 
Палатата посочи грешки в 
окончателните плащания, които не са 
били открити от контролите на 
Комисията, и заключи, че контролите, 
прилагани от Комисията, не са напълно 
ефективни; призовава Комисията да 
подобри своите механизми за 
наблюдение, за да се осигури ефикасно 
и целесъобразно изразходване на 
средствата;

2. отбелязва със загриженост, че в глава 
7 („Външни отношения, помощ и 
разширяване“) от годишния доклад на 
Европейската сметна палата относно 
изпълнението на бюджета за 2011 г., 
Палатата посочи грешки в 
окончателните плащания, които не са 
били открити от контролите на 
Комисията, и заключи, че контролите, 
прилагани от Комисията, не са напълно 
ефективни; призовава Комисията да
следва препоръките на Сметната 
палата и становището относно 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета за да
подобри своите механизми за 
наблюдение, за да се осигури ефикасно 
и целесъобразно изразходване на 
средствата;

Or. en

Изменение 3
Ренате Вебер

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва със загриженост, че 
поради продължаващата 
икономическа криза Комисията не 
предвижда увеличаване на средствата 
от ЕС за правоприлагащите органи на 
държавите членки, предназначени за 
по-добра защита на финансовите 
интереси на Съюза в контекста на 
новата си всеобхватна стратегия за 
ЕС; счита, че тази стратегия следва 
да бъде съгласуван и всеобхватен 
отговор, насочен към намаляване на 
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контрабандата и увеличаване на 
събраните приходи и следователно да 
гарантира, че една такава 
инвестиция се изплаща в бъдеще;

Or. en

Изменение 4
Пино Арлаки

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства инициативата за реформа 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), една от основните 
цели на която е да се засили 
сътрудничеството с трети държави;
отбелязва, че тази реформа, наред с 
другото, ще предостави на OLAF
възможността за сключване на 
административни договорености с 
компетентните органи на трети държави 
и с международни организации, като ще 
укрепи капацитета на OLAF в борбата с 
измамите в областите, свързани с 
външната политика на ЕС;

3. приветства инициативата за реформа 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), една от основните 
цели на която е да се засили 
сътрудничеството с трети държави;
отбелязва, че тази реформа, наред с 
другото, ще предостави на OLAF
възможността за сключване на 
административни договорености с 
компетентните органи на трети държави 
и с международни организации, като ще 
укрепи капацитета на OLAF в борбата с 
измамите в областите, свързани с 
външната политика на ЕС, и очаква 
бързото приключване на настоящата 
законодателна процедура за 
преразглеждане на регламента от 
1999 г., което ще осигури на службата 
необходимата й рамка за постигане 
на максимална ефективност;

Or. en

Изменение 5
Михаел Галер

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приветства инициативата за реформа 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), една от основните 
цели на която е да се засили 
сътрудничеството с трети държави;
отбелязва, че тази реформа, наред с 
другото, ще предостави на OLAF
възможността за сключване на 
административни договорености с 
компетентните органи на трети държави 
и с международни организации, като ще 
укрепи капацитета на OLAF в борбата с 
измамите в областите, свързани с 
външната политика на ЕС;

3. приветства инициативата за реформа 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), една от основните 
цели на която е да се засили 
сътрудничеството с трети държави;
отбелязва, че тази реформа, наред с 
другото, ще предостави на OLAF
възможността за сключване на 
административни договорености с 
компетентните органи на трети държави 
и с международни организации, като ще 
укрепи капацитета на OLAF в борбата с 
измамите в областите, свързани с 
външната политика на ЕС; приветства 
стратегията за борба с измамите 
(COM(2011) 376), наред с другото 
заради включените подобрени 
разпоредби за борба с измамите в 
разходните програми по новата 
многогодишна финансова рамка 
2014—2020 г.; като отбелязва със 
загриженост заключението на 
Комисията, че няма достатъчно 
възпиращи мерки срещу престъпните 
злоупотреби с бюджета на ЕС в 
държавите членки, приветства 
предложенията на Комисията за 
решаване на този проблем и 
препоръчва третите държави 
бенефициенти също да бъдат 
включени в максимална степен;

Or. en

Изменение 6
Пино Арлаки

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
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по-нататъшно засилване на борбата 
срещу свързаните с митата измами и 
приветства създаването на 
Информационна система за борба с 
измамите при транзит (ATIS), 
централен регистър, чрез който 
компетентните органи да бъдат 
информирани за движенията на 
транзитни стоки на територията на 
ЕС;

Or. en

Изменение 7
Ренате Вебер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства плана за действие за борба 
с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки
(оценявани на 10 милиарда евро);
подчертава, че тази дейност служи като 
важен източник на финансиране за 
международно структурирани 
престъпни организации, и очертава, 
следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие;

4. приветства плана за действие за борба 
с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки
(оценявани на 10 милиарда евро на 
година); подчертава, че тази дейност 
служи като важен източник на 
финансиране за международно 
структурирани престъпни организации, 
и очертава, следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие, 
който предвижда подкрепа на 
капацитета за правоприлагане в 
съседните държави, предоставяне на 
техническа помощ и обучение, 
повишаване на информираността, 
засилване на оперативното 
сътрудничество, като Съвместните 
митнически операции (СМО), както и 
обмен на информация и по-тясно 
международно сътрудничество;
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Or. en

Изменение 8
Пино Арлаки

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства плана за действие за борба 
с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки 
(оценявани на 10 милиарда евро); 
подчертава, че тази дейност служи като 
важен източник на финансиране за 
международно структурирани 
престъпни организации, и очертава, 
следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие;

4. приветства плана за действие за борба 
с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки 
(оценявани на 10 милиарда евро); 
подчертава, че тази дейност служи като 
важен източник на финансиране за 
международно структурирани 
престъпни организации, и очертава, 
следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие; по-
специално подчертава значението на 
сътрудничеството между държавите 
членки, Русия и страните от 
Източното партньорство (Армения, 
Азербайджан, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна) за изпълнението 
на действията, набелязани от този 
план за действие;

Or. en

Изменение 9
Моника Флашикова Беньова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства плана за действие за борба 4. приветства плана за действие за борба 
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с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки 
(оценявани на 10 милиарда евро); 
подчертава, че тази дейност служи като 
важен източник на финансиране за 
международно структурирани 
престъпни организации, и очертава, 
следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие;

с контрабандата на цигари и алкохол по 
източната граница на ЕС и отбелязва, че 
тази незаконна дейност води до важни 
финансови загуби за бюджета на ЕС и за 
бюджетите на държавите членки 
(оценявани на 10 милиарда евро) и 
представлява потенциален риск за 
здравето на гражданите на ЕС; 
подчертава, че тази дейност служи като 
важен източник на финансиране за 
международно структурирани 
престъпни организации, и очертава, 
следователно, значението на 
засилването на външното измерение на 
гореспоменатия план за действие;

Or. en

Изменение 10
Ренате Вебер

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства политиките за борба
с измамите на равнището на ЕС, 
които включват по-висока степен на 
сътрудничество с трети държави, 
като Информационната система за 
борба с измамите при транзит, 
която предоставя достъп на 
страните от ЕАСТ, 
Административната взаимопомощ 
(АВП) и свързаните разпоредби за 
борба с измамите с трети държави, 
Съвместните митнически операции 
(СМО), проведени през 2011 г., като 
Fireblade с  Хърватия, Украйна и 
Молдова и Barrel с Хърватия, Турция, 
Норвегия и Швейцария; приветства 
резултатите от тези действия и 
финансовото им въздействие;

Or. en
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Изменение 11
Пино Арлаки

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства включването на 
разпоредби за борба с измамите в нови 
или предоговорени двустранни 
споразумения и призовава Комисията и 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) да включват тези разпоредби и 
в други двустранни споразумения с 
трети държави;

5. като има предвид, че в един 
глобализиран свят се извършват все 
повече измами през международните 
граници, подчертава значението на 
съществуването на стабилна правна 
рамка с ясни ангажименти от страна 
на държавите партньори и приветства 
включването на разпоредби за борба с 
измамите в нови или предоговорени 
двустранни споразумения и призовава 
Комисията и Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) да включват 
тези разпоредби и в други двустранни 
споразумения с трети държави;

Or. en

Изменение 12
Михаел Галер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства включването на 
разпоредби за борба с измамите в нови 
или предоговорени двустранни 
споразумения и призовава Комисията и 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) да включват тези разпоредби и 
в други двустранни споразумения с 
трети държави;

5. приветства включването на 
разпоредби за борба с измамите в нови 
или предоговорени двустранни 
споразумения, включително в 
проектите на споразумения с 
Афганистан, Казахстан, Армения, 
Азербайджан и Грузия и в 
рационализирания вариант на 
споразумението с Австралия и 
призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
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разработят стандартна клауза, 
която да включват във всички нови 
или предоговорени двустранни и 
многостранни споразумения с трети 
държави;

Or. en

Изменение 13
Михаел Галер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага констатациите и 
препоръките на Сметната палата, 
свързани с външната дейност на ЕС, и 
по-специално с мисиите на ЕС, да бъдат 
взети предвид при преразглеждането на 
напредъка им спрямо поставените цели 
и когато се обсъжда удължаването на 
мандата им, с цел да се гарантира 
ефективно и целесъобразно използване 
на предоставените ресурси;

6. предлага констатациите и 
препоръките на Сметната палата, 
свързани с външната дейност на ЕС, и 
по-специално с мисиите на ЕС, да бъдат 
взети предвид при преразглеждането на 
напредъка им спрямо поставените цели 
и когато се обсъжда удължаването на 
мандата им, с цел да се гарантира 
ефективно и целесъобразно използване 
на предоставените ресурси; отбелязва 
коментарите относно някои 
слабости, свързани с процедурата за 
възлагане на обществени поръчки и 
тръжните процедури за действията 
за ЕСВД, и призовава ЕСВД да ги 
поправи без излишно забавяне;
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