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Изменение 9
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустим риск от грешка Процент на статистическа грешка

Or. en

Обосновка

Тъй като не бива да се „толерират” грешки, следва да бъде избягван терминът 
„допустим риск от грешка”, а вместо него да се използва международно 
използваният термин „процент на статистическа грешка”.

Изменение 10
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Законодателният орган определя в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 322 от ДФЕС, ниво
на допустимия риск от грешка за 
подходящо агрегиране на бюджета.
Това решение се взема предвид в 
годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета 
съгласно член 157, параграф 2.

При представянето на преразгледани 
или нови предложения за разходи 
Комисията оценява разходите за 
административните системи и 
системите за контрол, както и 
нивото на риска от грешки във връзка 
с предложеното законодателство по 
фондове и държави-членки.

Or. en

Изменение 11
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нивото на допустимия риск от грешка 
се основава на анализ на разходите за 
контрола и ползите от него. При 
поискване държавите-членки и 
посочените в член 55, параграф 1, 
буква б) субекти и лица докладват на 
Комисията за поетите от тях 
разходи за контрол, както и за броя и 
обема на финансираните от 
бюджета дейности.

Ако при изпълнението на програмата
нивото на грешките постоянно се 
запазва високо, Комисията открива 
слабостите в системите за контрол 
и анализира разходите и ползите от 
евентуални корективни мерки и 
предприема целесъобразни действия 
като опростяване на приложимите 
разпоредби, повторно планиране на 
програмата, прилагане на по-строг 
контрол или, при необходимост, 
прекратяване на дейността.

Or. en

Изменение 12
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нивото на допустимия риск от 
грешка се следи внимателно и се 
преразглежда в случай на значителни 
промени в контролната среда.

Неразделна част от пълната 
ефективност на националните 
системи за управление и контрол са 
представените от държавите-членки 
заверени декларации за управление на 
тези системи. 

Or. en

Изменение 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки спазват 1. Когато Комисията изпълнява 
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принципите на добро финансово 
управление, прозрачност и недопускане 
на дискриминация и осигуряват 
публичността на дейността на Съюза, 
когато управляват средствата на Съюза. 
За тази цел държавите-членки 
изпълняват задълженията за контрол и 
одит и поемат произтичащите от тях 
отговорности, посочени в настоящия 
регламент. В специфичните за 
отделните сектори правила могат да 
бъдат установени допълнителни 
разпоредби.

бюджета чрез съвместно управление, 
на държавите-членки се делегират 
задачи по изпълнението. Държавите-
членки спазват принципите на добро 
финансово управление, прозрачност и 
недопускане на дискриминация и 
осигуряват публичността на дейността 
на Съюза, когато управляват средствата 
на Съюза. За тази цел държавите-членки 
изпълняват задълженията за контрол и 
одит и поемат произтичащите от тях 
отговорности, посочени в настоящия 
регламент. В специфичните за 
отделните сектори правила могат да 
бъдат установени допълнителни 
разпоредби.

Or. fr

Изменение 14
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При извършването на задачи във връзка 
с изпълнението на бюджета държавите-
членки предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и измамите. За 
тази цел те извършват предварителен и 
последващ контрол, включително, 
когато е целесъобразно, проверки на 
място, за да се гарантира, че 
финансираните от бюджета дейности са 
действително и правилно осъществени, 
събират недължимо платените средства 
и образуват съдебни производства, ако е 
необходимо.

При извършването на задачи във връзка 
с изпълнението на бюджета държавите-
членки предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и измамите. За 
тази цел те извършват, в съответствие 
с принципа на пропорционалност, 
предварителен и последващ контрол, 
включително, когато е целесъобразно, 
проверки на място, за да се гарантира, 
че финансираните от бюджета дейности 
са действително и правилно 
осъществени. Те също така събират 
недължимо платените средства и 
образуват съдебни производства, ако е 
необходимо. Доколкото държавите-
членки незабавно разкрият пред 
Комисията открити от тях грешки 
и/или нередности и вземат мерки за 
тяхното отстраняване, те могат да 
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бъдат освободени от финансови 
корекции във връзка с такива грешки 
и/или нередности.

Or. en

Изменение 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При извършването на задачи във връзка 
с изпълнението на бюджета държавите-
членки предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и измамите. За 
тази цел те извършват предварителен и 
последващ контрол, включително, 
когато е целесъобразно, проверки на 
място, за да се гарантира, че 
финансираните от бюджета дейности са 
действително и правилно осъществени, 
събират недължимо платените средства 
и образуват съдебни производства, ако е 
необходимо.

При извършването на задачи във връзка 
с изпълнението на бюджета държавите-
членки предотвратяват, откриват и 
коригират нередностите и измамите. За 
тази цел те извършват, при зачитане на 
специфичните за отделните сектори 
правила, предварителен и последващ 
контрол, включително, когато е 
целесъобразно, проверки на място, за да 
се гарантира, че финансираните от 
бюджета дейности са действително и 
правилно осъществени, събират 
недължимо платените средства и 
образуват съдебни производства, ако е 
необходимо.

Or. fr

Изменение 16
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие със специфичните за 
отделните сектори правила държавите-
членки акредитират един или повече
органи от публичния сектор, който 

В съответствие с критериите и 
процедурите, посочени в 
специфичните за отделните сектори 
правила, орган на държава-членка 
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или които са единствените отговорни 
за правилното управление и контрола 
на средствата, за които е предоставена 
акредитацията. Това не засяга 
възможността тези органи да 
изпълняват задачи, които не са свързани 
с управлението на средства на Съюза, 
или да възлагат някои от задачите си на 
други органи.

акредитира органи, отговорни за 
управлението и контрола на средствата 
на Съюза. Това не засяга възможността 
тези органи да изпълняват задачи, които 
не са свързани с управлението на 
средства на Съюза, или да възлагат 
някои от задачите си на други органи.

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г.

Изменение 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие със специфичните за 
отделните сектори правила 
държавите-членки акредитират един 
или повече органи от публичния 
сектор, който или които са 
единствените отговорни за 
правилното управление и контрола на 
средствата, за които е предоставена 
акредитацията. Това не засяга 
възможността тези органи да 
изпълняват задачи, които не са 
свързани с управлението на средства 
на Съюза, или да възлагат някои от 
задачите си на други органи.

Специфичните за отделните сектори 
правила определят ролята на 
Комисията и на държавите-членки за 
управлението и контрола на 
средствата на Съюза.

Or. fr

Изменение 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитацията се предоставя от 
орган на държава-членка в 
съответствие със специфичните за 
отделните сектори правила, който 
гарантира, че акредитираният орган 
е способен да управлява средствата 
правилно. В специфичните за 
отделните сектори правила може 
също да се определи роля на 
Комисията в процеса на акредитация.

заличава се

Or. fr

Изменение 19
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитацията се предоставя от орган 
на държава-членка в съответствие със 
специфичните за отделните сектори 
правила, който гарантира, че 
акредитираният орган е способен да 
управлява средствата правилно. В 
специфичните за отделните сектори 
правила може също да се определи
роля на Комисията в процеса на 
акредитация.

Акредитацията се предоставя от орган 
на държава-членка в съответствие със 
специфичните за отделните сектори 
правила, който гарантира, че 
акредитираният орган е способен да 
управлява средствата правилно. В 
специфичните за отделните сектори 
правила се определя също така роля на 
Комисията в процеса на акредитация.

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г.
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Изменение 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитиращият орган отговаря за 
надзора над органа и за 
предприемането на всички 
необходими мерки за отстраняване на 
всички слабости във 
функционирането му, включително 
спиране и отнемане на 
акредитацията.

заличава се

Or. fr

Изменение 21
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитиращият орган отговаря за 
надзора над органа и за 
предприемането на всички 
необходими мерки за отстраняване на 
всички слабости във функционирането 
му, включително спиране и отнемане на 
акредитацията.

Акредитиращият орган отговаря за 
контрола на спазването на 
критериите за акредитация от 
страна на акредитираните органи, 
въз основа на наличните одити и 
резултати от проверки.
Акредитиращият орган предприема
всички необходими мерки за 
отстраняване на всички слабости в 
изпълнението на задачите, поверени 
на акредитираните от него органи, 
включително спиране и отнемане на 
акредитацията.

Акредитираните органи в 
държавите-членки:
а) извършват проверки и въвеждат в 
действие ефективна и ефикасна 
система за вътрешен контрол;
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б) предоставят на Комисията до 1 
март на следващата година:
i) своите годишни отчети за 
разходите, направени при изпълнение 
на възложените задачи и представени 
на Комисията за възстановяване, 
включително сумите, предоставени 
на бенефициерите, за които са в ход 
процедури по събиране;
ii) обобщение на резултатите от 
проведените одити и проверки, 
включително анализ на системните 
или повтарящите се слабости, както 
и коригиращите действия, които са 
предприети или планирани и 
резултатите от тях;
iii) декларация за управлението, 
подписана на министерско равнище и 
предоставяща достатъчна сигурност, 
че: 
- информацията в отчетите дава 
вярна и честна представа; 
- разходите, посочени в отчетите, са 
били използвани по предназначение и в 
съответствие с принципа на добро 
финансово управление;
- въведените процедури за контрол 
дават необходимите гаранции по 
отношение на законосъобразността и 
редовността на съответните 
операции. 
Тези документи се съпътстват от 
становище на независим одитен 
орган, изготвено съобразно 
международно приетите одитни 
стандарти, относно съдържанието 
на декларацията за управление. 
Одитният орган докладва дали при 
разглеждането са поставени под 
съмнение заявленията, направени в 
декларацията за управлението. 
Приложение към становището 
представя процента на грешки по 
фондове и анализ на грешките и 
резервите;
в) осигуряват в съответствие с член 
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31, параграф 2 годишно последващо 
публикуване на получателите на 
средства на Съюза; както и
г) осигуряват защита на личните 
данни, която отговаря на 
установените в Директива 95/46/ЕО 
принципи.
Ако държава-членка е акредитирала 
повече от един орган с отговорност за 
предварителните и последващите 
проверки за област на политиката, до 
15 март на следващата финансова 
година тя предоставя на Комисията 
обобщаващ доклад за съответната 
област на политиката, в който се 
прави преглед на национално равнище 
на всички декларации за управлението 
и на независимите одитни 
становища по тях.
Държавите-членки образуват съдебни 
производства, когато това е 
необходимо и целесъобразно.
Доколкото държавите-членки 
незабавно разкрият пред Комисията 
открити от тях грешки и/или 
нередности и вземат мерки за 
тяхното отстраняване, те могат да 
бъдат освободени от финансови 
корекции във връзка с такива грешки 
и/или нередности.

Or. en

Изменение 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Акредитираните съгласно параграф 
3 от настоящия член органи:

4. На подходящо равнище държавите-
членки:
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Or. fr

Изменение 23
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Акредитираните съгласно параграф 3 
от настоящия член органи:

4. Съобразно своите функции,
акредитираните съгласно параграф 3 от 
настоящия член органи:

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г.

Изменение 24
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използват годишна счетоводна 
система, предоставяща своевременно 
точна, пълна и надеждна информация;

б) използват счетоводна система, 
предоставяща своевременно точна, 
пълна и надеждна информация;

Or. en

Обосновка

Taking on board the changes suggested in the COM non-paper of 12 March 2011.

Изменение 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 56 - параграф 4 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) подлежат на независим външен 
одит, извършван в съответствие с 
международно приетите одитни 
стандарти от служба за одит, която 
е функционално независима от 
акредитирания орган;

заличава се

Or. fr

Изменение 26
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 4 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подлежат на независим външен 
одит, извършван в съответствие с 
международно приетите одитни 
стандарти от служба за одит, която 
е функционално независима от 
акредитирания орган;

заличава се

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г.

Изменение 27
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряват в съответствие с член 31, г) осигуряват последващото 
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параграф 2 годишно последващо 
публикуване на получателите на 
средства на Съюза;

публикуване на получателите на 
средства на Съюза в съответствие с 
член 31, параграф 2 и защита на 
личните данни, която отговаря на 
установените в Директива 95/46/ЕО 
принципи;

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г. и обединяване на член 56, параграф 4, буква г) и член 56, параграф 4, 
буква е) от първоначалното предложение на Комисията.

Изменение 28
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – точка 4 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряват защита на личните 
данни, която отговаря на 
установените в Директива 95/46/ЕО 
принципи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г. и обединяване на член 56, параграф 4, буква г) и член 56, параграф 4, 
буква е) от първоначалното предложение на Комисията.

Изменение 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитираните съгласно параграф 3 На подходящо равнище държавите-
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от настоящия член органи
предоставят на Комисията до 1 
февруари на следващата финансова 
година:

членки предоставят на Комисията:

Or. fr

Изменение 30
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акредитираните съгласно параграф 3 от 
настоящия член органи предоставят на 
Комисията до 1 февруари на следващата 
финансова година:

Съобразно своите функции,
акредитираните съгласно параграф 3 от 
настоящия член органи предоставят на 
Комисията до 1 март на следващата 
финансова година:

Or. en

Изменение 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 1– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) своите отчети за разходите, 
направени при изпълнението на 
възложените задачи;

a) своите отчети за разходите, 
направени при изпълнение на 
възложените задачи, придружени от 
декларация за управление, 
гарантираща, че:
- информацията в отчетите е 
изчерпателна и точна;
- съответните разходи са извършени 
съобразно специфичните за 
отделните сектори правила;
- въведените в действие процедури за 
контрол гарантират 
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законосъобразността и редовността 
на извършените операции;

Or. fr

Изменение 32
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 1– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) своите отчети за разходите, 
направени при изпълнението на 
възложените задачи;

а) своите годишни отчети за разходите, 
направени при изпълнението на 
възложените задачи и включващи 
сумите, предоставени на 
бенефициерите, за които са в ход или 
са приключени процедури по събиране;

Or. en

Обосновка

Първата част възприема промените, предложени в неофициалния документ на 
Комисията от 12 март 2011 г.

Изменение 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, 
точността и достоверността на 
отчетите, доброто функциониране 
на системите за вътрешен контрол, 
както и законосъобразността и 
редовността на свързаните с 
отчетите операции и спазването на 
принципа на добро финансово 

заличава се
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управление;

Or. fr

Изменение 34
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) декларация за управлението във 
връзка с изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, доброто 
функциониране на системите за 
вътрешен контрол, както и 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции и 
спазването на принципа на добро 
финансово управление;

в) декларация за управлението, 
подписана на министерско равнище и 
предоставяща достатъчна сигурност, 
че:

i) информацията в отчетите дава 
вярна и честна представа;
ii) разходите, посочени в отчетите, 
са били използвани по предназначение 
и в съответствие с принципа на добро 
финансово управление;
iii) въведените процедури за контрол 
дават необходимите гаранции по 
отношение на законосъобразността и 
редовността на съответните 
операции. Приложение към 
декларацията представя процента на 
грешки по фондове и анализ на 
грешките и резервите;
Тези документи се съпътстват от 
становище на независим одитен 
орган, изготвено в съответствие с 
международно приетите одитни 
стандарти, относно 
изчерпателността, точността и 
достоверността на отчетите, 
доброто функциониране на 
установените процедури за контрол, 



PE466.988v01-00 18/21 AM\868923BG.doc

BG

както и относно 
законосъобразността и редовността 
на свързаните с отчетите операции;

Or. en

Обосновка

Възприемане на промените, предложени в неофициалния документ на Комисията от 
12 март 2011 г.

Изменение 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) становището на независим одитен 
орган относно декларацията за 
управлението, посочена в буква в) на 
настоящия параграф, което обхваща 
всички елементи на декларацията.

г) становището на независим одитен 
орган.

Or. fr

Изменение 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава-членка е акредитирала 
повече от един орган за област на 
политиката, до 15 февруари на 
следващата финансова година тя 
предоставя на Комисията обобщаващ 
доклад за съответната област на 
политиката, в който се прави преглед 
на национално равнище на всички 
декларации за управлението и на 
независимите одитни становища по 

Тези елементи се предоставят на 
Комисията на датите, предвидени в 
специфичните за отделните сектори 
правила.
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тях.

Or. fr

Изменение 37
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава-членка е акредитирала 
повече от един орган за област на 
политиката, до 15 февруари на 
следващата финансова година тя 
предоставя на Комисията обобщаващ 
доклад за съответната област на 
политиката, в който се прави преглед на 
национално равнище на всички 
декларации за управлението и на 
независимите одитни становища по 
тях.

Ако държава-членка е акредитирала 
повече от един орган за област на 
политиката, до 15 март на следващата 
финансова година тя предоставя на 
Комисията обобщаващ доклад за 
съответната област на политиката, в 
който се прави преглед на национално 
равнище на всички декларации за 
управлението и на съответните 
независими одитни становища.

Or. en

Изменение 38
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията може да реши да 
сложи изцяло или отчасти край на 
прекъсването или спирането на 
плащанията, след като съответната 
държава-членка е представила своите 
забележки. Решението за отменяне 
на прекъсването или спирането се 
прилага към годишния отчет за 
дейността на съответния 
оправомощен разпоредител с 
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бюджетни кредити.

Or. en

Изменение 39
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 56 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Държавите-членки предоставят 
национална декларация за разходите, 
направени в рамките на системата за 
споделено управление. Тази 
декларация се подписва на 
министерско равнище и се основава на 
информацията, която се предоставя 
съгласно параграф 5, буква в), и най-
малкото покрива ефективното 
функциониране на установените 
системи за вътрешен контрол и 
законосъобразността и редовността 
на съответните операции. За 
декларацията се представя 
становище на независим одитен орган 
и се предоставя на Комисията до 15 
март на годината, следваща 
съответната финансова година.
Европейската сметна палата, по-
специално чрез Контактния комитет 
на висшите одитни институции на 
Европейския съюз, оценява 
изискванията по отношение 
съдържанието и методиката на 
националните декларации и издава 
насоки за тяхното установяване.
Когато държава-членка е 
предоставила национална декларация 
съгласно посочените по-горе 
разпоредби, това се взема предвид при 
изготвянето на стратегиите на 
Комисията за одит и контрол и за 
установяването на риска на равнище 
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държави-членки съгласно член 29; 
тази декларация се изпраща на 
бюджетния орган при прилагане 
mutatis mutandis на член 63, параграф 
9.

Or. en


