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Изменение  47 
Михаел Тойрер 
от името на комисията по бюджетен контрол 
 
Доклад A7-0385/2012 
Моника Луиза Маковей 
Програмата „Херкулес ІІІ“  и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз 
COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD) 

Предложение за регламент 
– 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/2014  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 

за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на  

защитата на финансовите интереси на Европейския съюз 

(програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО  

 

                                                 
* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 
със символа ▌. 



 

AM\1015101BG.doc 2/31 PE527.178v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 325 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Сметната палата1, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

                                                 
1  ОВ C 201, 7.7.2012 г., стр. 1. 
2  Позиция на Европейския парламент от ……[(OВ…)] [(още непубликувана в 

Официален вестник)] и решение на Съвета от …  
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като имат предвид, че: 

(1) Съюзът и държавите членки са си поставили за цел да се борят с измамите, 

корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите 

интереси на Съюза, включително контрабандата и фалшифицирането на 

цигари. За да се подобри дългосрочното въздействие на разходите и да се 

избегне дублирането, следва да се гарантира тясно и редовно сътрудничество 

и координация на равнището на Съюза и между органите на държавите 

членки. 

(2) Дейностите, целящи предоставяне на по-добра информация, специализирано 

обучение, включително сравнителноправни проучвания и техническа и 

научна помощ, спомагат значително за защитата на финансовите интереси на 

Съюза и същевременно за постигането на равностойно ниво на защита в 

рамките на Съюза. 

(3) Подкрепата за такива дейности чрез Решение №  804/2004/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета1 (програма „Херкулес“), изменено и допълнено с 

Решение №  878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2 (програма 

„Херкулес ІІ“) в миналото е дала възможност за укрепване на дейностите, 

предприемани от Съюза и държавите членки в областта на противодействието 

на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат 

финансовите интереси на Съюза. ▌ 

(3а) Комисията направи преглед на постиженията на програмата „Херкулес 

II“, в който информира за вложените усилия и средства в програмата и 

резултатите от нея. 

                                                 
1  Решение № 804/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 

2004 г. относно създаване на програма за действие на Общността за 
насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на 
Общността (програма Херкулес) (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 9). 

2  Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 
2007 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Решение № 
804/2004/EО за създаване на програма за действие на Общността за 
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насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на 
Общността (програма „Херкулес II“) (OВ L 193, 25.7.2007 г., стр. 18). 
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(4) През 2011 г. Комисията извърши оценка на въздействието, за да оцени 

необходимостта от продължаване на програмата.  

(5) С оглед продължаване и дори развиване на дейностите на равнището на Съюза 

и на държавите членки за противодействие на измамите, корупцията и 

всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на 

Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на 

цигари, и като се вземат предвид новите предизвикателства в контекста на 

бюджетната дисциплина, следва да бъде приета нова програма („Програмата“). 

(5а) Програмата следва да се изпълнява като се вземат предвид препоръките и 

мерките, изброени в съобщението на Комисията от 6 юни 2013 г., 

озаглавено „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други 

форми на незаконна търговия с тютюневи изделия — всеобхватна 

стратегия на ЕС“. 

(6) Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1. В 

съответствие с този регламент целта на безвъзмездните средства е да се 

подкрепи финансово „дейност, предназначена да подпомогне постигането на 

цел на политиката на Съюза“ и те не следва да имат за своя единствена цел 

закупуването на оборудване.  

                                                 
1 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета (OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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▌ 

(8) Програмата следва да бъде отворена за участие на присъединяващи се 

държави, страни кандидатки и потенциални кандидатки, които  се ползват от 

предприсъединителна стратегия, както и държави партньори по европейската 

политика за съседство, при условие че тези държави са достигнали достатъчно 

ниво на привеждане в съответствие на релевантното законодателство и 

административни методи с тези на Съюза, в съответствие с общите принципи и 

общите условия за участие на тези държави и страни в програми на Съюза, 

установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета по 

асоцииране или подобни споразумения, както и държавите от Европейската 

асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), участващи в Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). 

(9) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета 

независим междинен доклад за изпълнението на Програмата, както и 

окончателен доклад за оценка относно постигането на целите на Програмата. 

Освен това Комисията следва да предоставя ежегодно на Европейския 

парламент и на Съвета информация относно годишното изпълнение на 

Програмата, включително резултатите от финансираните действия и 

информация относно последователността и допълването по отношение 

на други съответни програми и действия на равнището на Съюза. 
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(10) Настоящият регламент е съобразен с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност. Програмата следва да улеснява сътрудничеството между 

държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на 

финансовите интереси на Съюза, ▌като използва ресурсите по-ефикасно, 

отколкото това би могло да бъде постигнато на национално равнище. 

Действията на равнището на Съюза са необходими и обосновани, тъй като е 

ясно, че те подпомагат държавите членки да защитават съвместно общия 

бюджет на Съюза и националните бюджети и насърчават използването на общи 

структури на Съюза с цел увеличаване на сътрудничеството и обмена на 

информация между компетентните органи. Програмата обаче не следва да 

засяга отговорностите на държавите членки. 

(11) Програмата следва да се прилага за период от седем години, за да се приведе в 

съответствие продължителността ѝ с тази на многогодишната финансова 

рамка, предвидена в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/20131 на Съвета. 

(11а) С цел да се осигури известна гъвкавост при разпределението на 

средствата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да 

приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за изменение на индикативното 

разпределение на тези средства. От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията да проведе 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. 

                                                 
1  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 

определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
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(12) Комисията следва да приема годишни работни програми, съдържащи 

финансираните действия и критериите за подбор и отпускане на 

финансиране, както и извънредните и надлежно обосновани случаи, като 

тези, отнасящи се до държави членки, изложени на висок риск по 

отношение на финансовите интереси на Съюза, в които се прилага 

максималното ниво на съфинансиране в размер на 90 % от допустимите 

разходи. Комисията следва да обсъди с държавите членки прилагането на 

настоящия регламент в рамките на Експертния комитет за 

координиране на предотвратяването на измамите, създаден с Решение 

94/140/ЕО на Комисията
1
. 

(12а) Държавите членки следва да полагат усилия за увеличаване на 

финансовото си участие в рамките на съфинансирането за безвъзмездни 

средства, отпуснати по Програмата. 

(12б) Комисията следва да предприеме необходимите действия, за да гарантира, 

че годишните работни програми са съобразени и допълват други 

съответни програми, финансирани от Съюза, по-специално в 

митническата област, с цел да се засили цялостното въздействие от 

действията по Програмата и да се избегне евентуално припокриване на 

Програмата с други програми. 

                                                 
1 Решение 94/140/ЕО на Комисията от 23 февруари 1994 г. за създаването на 

експертен комитет за координиране на предотвратяването на измамите (OB L 
61, 4.3.1994 г., стр.27). 
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(13) С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата 

продължителност на Програмата, който представлява основната референтна 

сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 

декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто 

финансово управление1, за Европейския парламент и за Съвета в хода на 

годишната бюджетна процедура. 

(14) През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да 

бъдат защитавани посредством пропорционални мерки, включително 

посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, 

възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно 

използвани средства, и, когато е целесъобразно, налагане на 

административни и финансови санкции.  

(14a) Решение № 804/2004/EО следва да бъде отменено. Следва да бъдат приети 

временни мерки, които да позволят изпълнението на финансовите задължения 

във връзка с действията, провеждани съгласно това решение и на задълженията 

за отчет, определени в тях  

(14б) Целесъобразно е да се гарантира плавен преход без прекъсване между 

програмата „Херкулес ІІ“ и Програмата, както и да се приведе в 

съответствие продължителността на Програмата с Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013. Поради това Програмата следва да се прилага от 1 

януари 2014 г.  

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
1 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
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ГЛАВА І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

Предмет 

Създава се многогодишна програма за действие „Херкулес III“ („Програмата“) ▌с 

цел насърчаване на дейности за борба с измамите, корупцията и всякакви други 

незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, за периода от 1 януари 

2014 г. до 31 декември 2020 г.  

Член 2 

Добавена стойност 

Програмата допринася за всичко изброено по-долу: 

а) развитие на дейности на равнището на Съюза и на държавите членки за 

противодействие на измамите, корупцията и всякакви други незаконни 

дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, включително борбата 

срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари;  
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б) засилване на транснационалното сътрудничество и координация на равнището 

на Съюза между органите на държавите членки, Комисията и 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и по-специално на 

ефективността и ефикасността на трансграничните операции; 

в) ефективно предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други 

незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, чрез 

осигуряване на съвместно специализирано обучение за служителите на 

националните и регионалните административни структури и за други 

заинтересовани страни.  

По-специално Програмата създава икономии, които произтичат от колективното 

възлагане на обществени поръчки за специализирано оборудване и бази данни, които 

да се използват от заинтересованите страни, и икономии, произтичащи от ▌ 

специализираното обучение. 

Член 3 

Обща цел  

Общата цел на Програмата е защита на финансовите интереси на Съюза, като по този 

начин се повишава конкурентоспособността на европейската икономика и се осигурява 

защита на парите на данъкоплатците. 
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Член 4 

Специфична цел 

Специфичната цел на Програмата е предотвратяване и борба с измамите, корупцията и 

всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. 

Специфичната цел се измерва чрез съпоставка, наред с останалото, с целеви 

равнища и базови сценарии и чрез всеки един от следните ключови показатели за 

ефективност: 

а) броя на запорите, конфискациите и възстановяванията вследствие на 

случаи на измами, установени при съвместни действия и трансгранични 

операции; 

б) добавената стойност и ефективното използване на техническото 

оборудване, придобито чрез съфинансиране; 

в) обмена на информация между държавите членки относно постигнатите 

резултати по отношение на техническия материал; 

г) броя и вида на обучителните дейности, включително обема на 

специализираното обучение. 
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Член 4а 

Оперативни цели  

Оперативните цели на Програмата са всяка една от следните: 

а) подобряване на предотвратяването и разследването на измами и други 

незаконни дейности над настоящите нива чрез увеличаване на 

транснационалното и мултидисциплинарното сътрудничество; 

б) повишаване на защитата на финансовите интереси на Съюза от измами, 

улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики, 

включително обмен на персонал; 

в) укрепване на борбата срещу измамите и другите незаконни дейности чрез 

осигуряване на техническа и оперативна подкрепа за националните 

разследвания, и по-специално за митническите и правоприлагащите 

органи; 

г) ограничаване на известното към настоящия момент излагане на 

финансовите интереси на Съюза на риск от измами, корупция и други 

незаконни дейности, с оглед ограничаване на развитието на незаконна 

икономика в ключови рискови области като организирани измами, 

включително контрабанда и фалшифициране на цигари; 

д) повишаване на степента на развитие на специфичната правна и съдебна 

защита на финансовите интереси на Съюза от измами чрез насърчаване 

на сравнителноправния анализ. 
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Член 5 

Органи, отговарящи на условията за финансиране 

Всеки от следните органи отговаря на условията за ▌финансиране по Програмата: 

а) национални или регионални административни структури на участваща 

държава по смисъла на член 6, параграф 1, които допринасят за укрепването на 

действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на 

Съюза; 

б) научноизследователски и образователни институти и организации с 

нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една 

година в участваща държава, по смисъла на член 6, параграф 1, и допринасят 

за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на 

финансовите интереси на Съюза. 

Член 6 

Участие в Програмата 

1. Участващи държави са държавите членки и държавите, посочени в параграф 2 

(„участващи държави“). 
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2. До участие в Програмата се допуска всяка от следните странидържави: 

а) присъединяващи се държави, страни кандидатки и потенциални 

кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, в 

съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези 

държави и страни в програми на Съюза, установени в съответните 

рамкови споразумения, решения на Съвета по асоцииране или подобни 

споразумения; 

б) страни 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. 

Въпросните страни партньори участват в Програмата при спазване на 

клаузите, които ще бъдат определени с тези държави след сключването на 

рамкови споразумения относно тяхното участие в програмите на Съюза; 

в) държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), 

които участват в Европейското икономическо пространство (ЕИП) в 

съответствие с условията, заложени в Споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 
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3. Представители на държавите, които са част от процеса на стабилизиране и 

асоцииране на страните от Югоизточна Европа, на Руската федерация, на 

някои държави, с които Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ по 

въпросите, свързани с измамите, и на международни и други компетентни 

организации могат да вземат участие в дейности, организирани по линия на 

Програмата, когато това е от полза за постигането на общата и специфичните 

цели, предвидени съответно в членове 3 и 4. Тези представители участват в 

Програмата в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012.  

Член 7 

Допустими действия 

Програмата предоставя, при условията, заложени в годишните работни програми по 

член 10, целесъобразна финансова подкрепа за  всички от следните действия: 

а) предоставяне на специализирана техническа помощ за компетентните 

органи на държавите членки посредством едно или повече от изброените по-

долу действия: 

i) предоставяне на специфични познания, специализирано и технически 

усъвършенствано оборудване и ефективни инструменти в областта на 

информационните технологии (ИТ), които улесняват транснационалното 

сътрудничество и сътрудничеството с Комисията; 
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ii) осигуряване на необходимата подкрепа и улесняване на разследванията, и 

по-специално сформирането на съвместни екипи за разследване и 

организирането на трансгранични операции; 

iii) подпомагане на капацитета на държавите членки за съхранение и 

унищожаване на конфискувани цигари, както и независими аналитични 

услуги за анализа на конфискуваните цигари; 

iv) увеличаване на обмена на персонал по конкретни проекти, и по-

специално в областта на борбата срещу контрабандата и 

фалшифицирането на цигари; 

v) предоставяне на техническа и оперативна подкрепа на правоприлагащите 

органи на държавите членки в борбата им срещу незаконни 

трансгранични дейности и измами, засягащи финансовите интереси на 

Съюза, включващи по-специално подкрепа за митническите органи; 

vi) изграждане на капацитет в областта на информационните технологии в 

участващите държави чрез разработване и предоставяне на специфични 

бази данни и ИТ инструменти, които улесняват достъпа и анализа на 

данни; 

vii) увеличаване на обмена на данни, разработване и предоставяне на ИТ 

инструменти за разследванията и осъществяване на наблюдение върху 

разузнавателните дейности; 



 

AM\1015101BG.doc 18/31 PE527.178v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

б) организиране на целево специализирано обучение и семинари за обучение в 

областта на анализа на риска, както и, по целесъобразност, конференции с 

една или повече от следните цели: 

i) допълнително задълбочаване с цел по-добро разбиране на механизмите на 

Съюза и националните механизми; 

ii) обмен на опит и най-добри практики между съответните органи в 

участващите държави, включително специализираните 

правоприлагащи служби, както и с представителите на международни 

организации, посочени в член 6, параграф 3; 

iii) координиране на дейностите на участващите държави и 

представителите на международните организации, посочени в член 6, 

параграф 3; 

iv) разпространение на знания, по-специално относно по-доброто 

идентифициране на риска за целите на разследването; 

v) разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, 

включително проучвания; 

vi) подобряване на сътрудничеството между практикуващите и 

представителите на академичните среди; 

vii) допълнително повишаване на информираността на съдебната власт и 

други клонове на юридическата професия относно защитата на 

финансовите интереси на Съюза; 
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в) Всяко друго действие, непопадащо под букви а) или б) от настоящия член и 

предвидено в годишните работни програми по член 10, което е необходимо за 

постигане на общата, специфичната и оперативните цели, предвидени 

съответно в членове 3, 4 и 4а. 

ГЛАВА II 

ФИНАНСОВА РАМКА 

Член 8 

Финансов пакет 

1. Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода от 1 януари 

2014 г. до 31 декември 2020 г. възлиза на 104 918 000 EUR по текущи цени. 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от 

Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка. 
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2. В рамките на финансовия пакет за Програмата се отпускат индикативни 

суми за допустимите действия по член 7, в границите на процентите, 

посочени в приложението за всеки вид дейност. Комисията може да се 

отклонява от индикативното разпределение на средства, посочено в 

приложението, но не може да увеличава предвидения дял от финансовия 

пакет с повече от 20 % за всеки вид действие. 

При възникване на необходимост прагът от 20 % да бъде надхвърлен, 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие 

с член 12а за изменение на индикативното разпределение на средства, 

посочено в приложението. 

Член 9 

Видове финансови интервенции и съфинансиране 

1. Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012.  
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2. Финансовата подкрепа по линия на Програмата за допустими действия, 

изброени в член 7, се извършва под някоя от следните форми: 

а) безвъзмездни средства; 

б) възлагане на обществени поръчки; 

в) възстановяването на разходите за участие в дейности по Програмата, 

направени от представителите, посочени в член 6, параграф 3. 

3. Закупуването на оборудване не може да бъде единствен компонент на 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

4. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на 

Програмата, не може да надвишава 80 % от допустимите разходи. В 

извънредни и надлежно обосновани случаи, определени в годишните работни 

програми по член 10, например когато държави членки са изложени на 

висок риск по отношение на финансовите интереси на Съюза, нивото на 

съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи. 
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Член 10 

Годишни работни програми 

За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема годишни работни 

програми. Тези програми служат да се гарантира, че общата, специфичната и 

оперативните цели, предвидени съответно в членове 3, 4 и 4а, се изпълняват 

последователно и съгласувано и в тях се набелязват очакваните резултати, метода на 

изпълнение и общия им размер. ▌По отношение на безвъзмездните средства годишните 

работни програми включват финансираните действия, критериите за избор и 

отпускане на финансиране и максималното ниво на съфинансиране. 

Средствата, разпределени за действия в областта на комуникацията ▌по линия на 

Програмата, допринасят също и за покриване на институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общата цел, 

предвидена в член 3. 
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Член 10а 

Защита на финансовите интереси на Съюза 

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при 

изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, 

финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни 

мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез 

ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез 

възстановяването на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез 

ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови 

санкции. 

2. Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за 

извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери на 

безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили 

средства от Съюза по Програмата. 

3. OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции 

на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в 

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета
1 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета

2, с оглед 

установяване дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга 

незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка 

със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за 

отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансиран по 

                                                 
1 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета  (OВ L 248, 18.9.2013, стр. 1). 
2 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. 

относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу 

измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2). 
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Програмата. 
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4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразумения за сътрудничество с трети 

държави и с международни организации, договори, споразумения и решения за 

отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на 

настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната 

палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и 

разследвания съгласно съответната си компетентност. 
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ГЛАВА IІІ 

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ДЕЛЕГИРАНИ 

ПРАВОМОЩИЯ 

Член 11 

Мониторинг и оценка 

1. Комисията предоставя ежегодно  ▌ на Европейския парламент и на Съвета 

информация относно годишното изпълнение на Програмата, включително 

относно постигането на целите на Програмата  и резултатите. В нея се 

включва информация относно сътрудничеството и координацията между 

Комисията и държавите членки и последователността и допълването с други 

съответни програми и действия на равнището на Съюза. Комисията редовно 

разпространява, включително в съответните уебсайтове, резултатите от 

дейностите, подкрепени по линия на Програмата, с цел повишаване на 

прозрачността при усвояването на тези средства. 

2. Комисията извършва задълбочена оценка на Програмата и представя на 

Европейския парламент и на Съвета: 

а) до 31 декември 2017 г. ,независим междинен доклад за оценка на 

постигането на целите по всички действия, резултатите и въздействията, 

ефективността и ефикасността при използването на ресурсите и 

тяхната ▌добавена стойност за Съюза, с оглед вземането на решение за 

подновяване, изменяне или преустановяване на действията; в 

междинния доклад за оценката се разглеждат също възможността за 

опростяване, вътрешната и външната съгласуваност на Програмата, 

продължаващата значимост на всички цели на Програмата, както и 

приноса на действията за приоритетите на Съюза за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж; в него се вземат предвид освен това 

резултатите от оценката на постигането на целите на програма 

„Херкулес ІІ“. 
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б) до 31 декември 2021 г., окончателен доклад за оценка относно 

постигането на целите на Програмата, включително нейната добавена 

стойност; в допълнение се оценяват дългосрочните въздействия и 

устойчивостта на ефекта от Програмата, с оглед тази оценка да послужи 

за основа на решение за евентуално подновяване, изменение или 

преустановяване на всяка последваща програма. 

3. Всички участващи държави и други бенефициери предоставят на 

Комисията всички необходими данни и информация, за да се подобри 

прозрачността и отчетността и да се даде възможност за мониторинг и 

оценка, включително на сътрудничеството и координацията, на 

Програмата, както е посочено в параграфи 1 и 2. 

▌
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Член 12a 

Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията 

при спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове по член 8 се предоставя на 

Комисията за период от седем години, считано от …
*
 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено 

по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален 

вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. 

То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в 

сила. 

                                                 
* ОВ: моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент. 
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4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в 

срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и на Съвета  или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 
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ГЛАВА IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 13 

Отмяна 

Решение № 804/2004/EО се отменя. 

Въпреки това финансовите задължения, свързани с дейностите, провеждани съгласно 

това решение и задълженията за отчет, посочени в него, продължават да се уреждат от 

това решение до изпълнението на тези задължения. 

Член 14 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.  

Той се прилага от 1 януари 2014 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в ... на ... 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

▌ 

Индикативно разпределение на средства 

Индикативното разпределение на средства за допустимите действия, изброени в 

член 7, е следното: 

Видове дейности Дял от бюджета (в %) 

а) Техническа помощ: Най-малко 70 % 

б) Обучение Максимум 25 % 

в) Всяко друго действие, непопадащо в 

обхвата на член 7, букви а) или б) 

Максимум 5 % 

________________________ 

 

Or. en 

 


