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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, 
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:



PE487.906v03-00 4/14 AD\908865BG.doc

BG

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 
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 



AD\908865BG.doc 5/14 PE487.906v03-00

BG

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.

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;
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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 
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.

(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 
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 
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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)

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 
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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

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 
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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)

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)
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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

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
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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 
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
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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

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, 
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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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