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Изменение 35
Olle Schmidt

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) 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 и 
модернизирани митнически органи, 
укрепване на конкурентоспособността 
на предприятията, насърчаване на 
заетостта и допринасяне за защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза.

Or. en

Изменение 36
Patricia van der Kammen

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на 
трети държави програмата следва да 
бъде отворена за участие за 
присъединяващи се държави и страни 
кандидатки, както и за потенциални 
кандидатки и страни партньори по 

заличава се
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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.

Or. nl

Обосновка

Член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): в рамките на 
приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки 
за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки, както и 
между тях и Комисията.

Изменение 37
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави програмата следва да бъде 
отворена за участие за присъединяващи 

(3) С оглед да се подкрепи процесът на 
присъединяване и асоцииране на трети 
държави програмата следва да бъде 
отворена за участие за присъединяващи 
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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.

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.

Or. en

Изменение 38
Louis Grech

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 

(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 
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свързаното законодателство. Освен това 
програмата ще бъде насочена към 
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.

свързаното законодателство. Освен това 
програмата ще бъде насочена към 
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. 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.

Or. en

Изменение 39
Olle Schmidt

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 
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 

(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 
ще бъде насочена към защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза, защита на 
безопасността и сигурността и 
улесняване на търговията чрез 
опростяване за изрядните 
предприятия, включително чрез 
съвместни усилия за борба с измамите и 



AM\918119BG.doc 7/26 PE500.428v01-00

BG

митническите органи. увеличаване на административния 
капацитет на митническите органи.

Or. en

Изменение 40
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) 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, необходимо за тази цел 
(напр. скенери, лабораторно 
оборудване), 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. 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.

Or. it
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Изменение 41
Olle Schmidt

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 и 
следва да бъде осъществено 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.

Or. en

Изменение 42
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 43
Olle Schmidt

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.

Or. en

Изменение 44
Patricia van der Kammen

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) представители на държавни органи, 
включително от държави, които не 
участват в програмата по член 3, 
параграф 2, подточки 1 и 2;

a) представители на държавни органи;

Or. nl

Обосновка

Член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): в рамките на 
приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като 
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действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки 
за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки, както и 
между тях и Комисията.

Изменение 45
Patricia van der Kammen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участващите държави са държавите 
членки и държавите, посочени в 
параграф 2, ако са изпълнени 
условията, посочени в същия 
параграф.

1. Участващите държави са държавите 
членки.

Or. nl

Обосновка

Член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): в рамките на 
приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки 
за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки, както и 
между тях и Комисията.

Изменение 46
Patricia van der Kammen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата е отворена за участие 
за всяка от следните държави:

заличава се

(1) присъединяващи се към ЕС 
държави, страни кандидатки и 
потенциални кандидатки, които се 
ползват от предприсъединителна 
стратегия, в съответствие с общите 
принципи и общите условия за 
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участие на тези държави в 
програмите на Съюза, установени в 
съответните рамкови споразумения, 
решения на Съвета за асоцииране или 
подобни споразумения;
(2) страните партньори по 
европейската политика за съседство, 
при условие че тези държави са 
постигнали достатъчно ниво на 
сближаване на съответното 
законодателство и административни 
методи с тези на Съюза. 
Съответните страни партньори 
участват в програмата в 
съответствие с разпоредбите, които 
ще бъдат определени съвместно с 
тези страни след сключването на 
рамкови споразумения относно 
тяхното участие в програми на 
Съюза.

Or. nl

Обосновка

Член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): в рамките на 
приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки 
за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки, както и 
между тях и Комисията.

Изменение 47
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща цел и конкретна цел Обща цел

Or. it
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Изменение 48
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща цел и конкретна цел Общи цели

Or. fr

Изменение 49
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Програмата има за цел да осигури 
постигането на следните общи цели:

Or. fr

Изменение 50
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата цел на програмата е да се 
укрепи вътрешният пазар чрез
ефикасно и ефективно модернизиране 
на митническия съюз.

Or. en
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Изменение 51
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се укрепи вътрешният пазар 
посредством един ефикасен и 
ефективен митнически съюз; 

Or. fr

Изменение 52
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се гарантира, че митническите 
администрации на държавите членки 
взаимодействат помежду си и 
изпълняват задачите си с 
ефективността, каквато  би имала 
една единна администрация, с цел 
гарантиране на проверки, 
предоставящи еквивалентни 
резултати във всяка една точка от 
митническата територия на Съюза, 
и подкрепа за законната 
икономическа дейност.

Or. fr

Изменение 53
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 54
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) наличието и функционирането на
общата комуникационна мрежа и на 
компонентите на ЕС на европейските 
информационни системи;

Or. it

Изменение 55
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) промените на оценката, която 
правят заинтересованите лица на 
приноса на програмата за засилване 
на вътрешния пазар;

Or. it
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Изменение 56
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) напредък в процеса на 
хармонизиране и стандартизиране на 
митническите проверки.

Or. it

Изменение 57
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Конкретни цели

1. Конкретните цели на програмата 
са следните:
a) подпомагане на изготвянето, 
последователното 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;
б) укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия чрез 
улесняване на законната търговия, 
намаляване на разходите за 
привеждане в съответствие с 
изискванията и на 
административната тежест, както 
и чрез защита срещу нелоялна 
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конкуренция;
в) предотвратяване на измамите с 
цел защита на гражданите, 
осигуряване на безопасност и 
сигурност и защита на околната 
среда;
г) борба с фалшифицирането и 
пиратството, които причиняват 
загуба на приходи за икономическите 
оператори на Съюза и представляват 
нарушение на правата върху 
интелектуалната собственост;
д) 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) засилване на 
конкурентоспособността на 
предприятията на Съюза 
посредством улесняване на 
търговията и намаляване на 
разходите за привеждане  
съответствие, за да се гарантира 
защитата на финансовите и 
икономическите интереси на Съюза и 
на държавите членки;
ж) осъществяване на принос към 
ефикасното функциониране на 
митническите органи чрез 
подобряване на техния 
административен капацитет.
2. Всяка от горепосочените 
конкретни цели се измерва чрез 
показател, основаващ се на оценката 
на заинтересованите страни по 
отношение на приноса на програмата 
за осъществяване на конкретните 
цели. Показателите се определят и, 
ако е необходимо, променят в 
рамките на годишна работна 
програма.
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Or. fr

Изменение 58
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритети Специфични цели

Or. it

Изменение 59
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата има следните приоритети: Програмата има  следните специфични 
цели:

Or. it

Изменение 60
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приносът на програмата за 
осъществяването на всяка една от 
специфичните цели, посочени в 
първата алинея, се измерва с набор от 
показатели, определени в годишната 
програма. Тези показатели включват 
оценката от страна на 
заинтересованите страни и 
участниците във финансираните 
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действия относно ползите от 
програмата във връзка с постигането 
на специфичните цели, както и 
показателите, посочени в член 5, 
параграф 3.

Or. it

Изменение 61
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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;

(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, както и допринасяне, по-
специално, за пълното 
компютризиране на процедурите в 
сроковете, определени в Митническия 
кодекс на Съюза.

Or. it

Изменение 62
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) укрепване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия чрез 
улесняване на законната търговия, 
намаляване на разходите за привеждане 
в съответствие с изискванията и на 

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

административната тежест 
посредством действително 
опростяване за изрядните и 
надеждни оператори, както и чрез 
защита срещу нелоялна конкуренция;

Or. en

Изменение 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) поддържане на система за оценка 
на резултатите от дейността на 
митническите администрации на 
държавите членки, с цел да се 
подобри тяхната ефективност и 
ефикасност;

Or. en

Изменение 64
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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.

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

Or. it
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Изменение 65
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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.

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

Or. en

Изменение 66
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – 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 
най-добрите практики и на 
недостатъците.

Or. it

Изменение 67
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Оперативни цели

Оперативните цели за изпълнението 
и мониторинга на една или повече от 
специфичните цели, предвидени в 
член 5, са както следва:
a) определяне на действия за 
подобряване на общото разбиране и 
прилагане на митническото право на 
Съюза и допринасяне, по-специално, за 
пълното компютризиране на 
процедурите в сроковете, определени 
в Митническия кодекс на Съюза;
б) разработване и поддръжка на 
информационните системи на Съюза 
за митниците;
в) определяне на действия за 
подобряване на контрола и 
управлението на веригите за 
доставка, използвани за движението 
на стоки;
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 
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, 
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провеждани от митниците заедно с 
други компетентни органи, по-
специално тези, които отговарят за 
мониторинга на вътрешния пазар.

Or. it

Изменение 68
Patricia van der Kammen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работни посещения, организирани от 
участващите държави или трета 
държава, с цел да се даде възможност 
на служителите да придобият или 
увеличат своя експертен опит или 
знания по митническите въпроси; при 
работни посещения, организирани на 
територията на трети държави, 
допустимите разходи за финансиране 
по програмата са само пътните и 
дневните разходи (надбавка за 
настаняване и дневна надбавка);

в) работни посещения, организирани от 
участващите държави, с цел да се даде 
възможност на служителите да 
придобият или увеличат своя експертен 
опит или знания по митническите 
въпроси;

Or. nl

Обосновка

Член 33 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС): в рамките на 
приложното поле на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки 
за засилване на митническото сътрудничество между държавите членки, както и 
между тях и Комисията.

Изменение 69
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 1 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Изменение 70
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – 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;

Or. it

Изменение 71
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Индикативното разпределение на 
заделените финансови средства 
между допустимите действия, 
посочени в член 6, се уточнява в 
раздел I от приложението.

Or. it
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Изменение 72
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заделените за програмата средства 
могат да покриват също разходи, 
свързани с дейности за подготовка, 
мониторинг, контрол, одит и оценка, 
които са необходими за управлението на 
програмата и постигането на нейните 
цели — по-специално проучвания, 
срещи на експерти, действия във връзка 
с информация и комуникация, 
включително обща комуникация по 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, които са насочени към 
обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на програмата.

2. Със заделените по програмата 
финансови средства могат също така да 
бъдат покривани разходите във връзка с 
дейности по подготовка, наблюдение, 
контрол, одит и оценяване, които са 
необходими за управлението на 
програмата и осъществяването на 
нейните цели, заедно с всякакви други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията във връзка с управлението на 
програмата. Оценка на тези разходи, 
които в никакъв случай не 
превишават 0,4% от заделените 
финансови средства, определени в 
параграф 1, алинея 1, се посочва в 
годишната работна програма.

Or. it

Изменение 73
Sergio Gaetano Cofferati

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Процентът на съфинансиране, 
отпуснат 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%. 
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Or. it

Изменение 74
Sergio Gaetano Cofferati

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.

Or. it

Изменение 75
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за регламент
Приложение – Раздел -І (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-I. Индикативно разпределение на 
средствата за допустимите 
действия, посочени в член 6
– изграждане на капацитет в 
областта на информационните 
технологии (ИТ):
най-малко 70 %;
– съвместни действия:
максимум 15 %;
- изграждане на технически 
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капацитет:
максимум 5 %;
– изграждане на капацитет на 
човешките ресурси:
максимум 5%.
(Настоящото изменение е предвидено 
да представлява първият раздел от 
приложението към регламента.)

Or. it


