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Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява загриженост във връзка с 

несъответствието в приходите от 

ДДС и очакваните загуби от събирането 

на ДДС, възлизащи на сумата от 168 

милиарда евро за 2013 г.; подчертава 

факта, че в 13 от 26-те държави членки, 

проверени през 2014 г., средната 

прогнозна загуба от ДДС надвишаваше 

15,2%; посочва, че Комисията няма 

достъп до информацията, обменяна 

между държавите членки, с оглед 

предотвратяване и борба с т.нар. 

„верижна“ измама; призовава всички 

държави членки да участват във 

всички области на дейност на 

Еврофиск, за да се улесни обменът на 

информация с цел подпомагане на 

борбата с измамите; отново заявява, 

че Комисията има правомощията да 

контролира и проследява 

изпълнението на мерките, 

предприети от държавите членки; 

призовава Комисията да използва 

пълноценно своите изпълнителни 

правомощия, с цел упражняване на 

контрол и подпомагане на държавите 

членки в борбата им срещу измамите 

с ДДС и избягването на данъци; 

отбелязва, че от 2013 г. насам 

Комисията използва механизма за 

бързо реагиране за справяне с мащабни 

и внезапни измами с ДДС; 

11. изразява загриженост във връзка с 

очакваните загуби от събирането на 

ДДС, възлизащи на сумата от 168 

милиарда евро за 2013 г.; подчертава 

факта, че в 13 от 26-те държави членки, 

проверени през 2014 г., средната 

прогнозна загуба от ДДС надвишаваше 

15,2%; посочва, че Комисията няма 

достъп до информацията, обменяна 

между държавите членки, с оглед 

предотвратяване и борба с т.нар. 

„верижна“ измама;  
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Предложение за резолюция Изменение 

22. приветства общия спад на 

докладваните нередности при 

предприсъединителната помощ; 

изразява съжаление относно постоянно 

засилващата се тенденция за допускане 

на нередности по линия на Инструмента 

за предприсъединителна помощ (ИПП) 

от 2010 г. насам – както по отношение 

на сумите, така и по отношение на броя 

на случаите, като Турция допринася в 

най-голяма степен за тази 

неблагоприятна тенденция, и призовава 

Комисията да направи всичко 

възможно, за да подобри положението, 

по-конкретно в контекста на 

предстоящите усилия за засилване на 

сътрудничеството между ЕС и 

Турция; 

22. приветства общия спад на 

докладваните нередности при 

предприсъединителната помощ; 

изразява съжаление относно постоянно 

засилващата се тенденция за допускане 

на нередности по линия на Инструмента 

за предприсъединителна помощ (ИПП) 

от 2010 г. насам – както по отношение 

на сумите, така и по отношение на броя 

на случаите, като Турция допринася в 

най-голяма степен за тази 

неблагоприятна тенденция, и призовава 

Комисията да направи всичко 

възможно, за да определи причините, 

които водят до тези нередности; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава Комисията да 

хармонизира рамката за докладване на 

„предполагаеми измами“, както и да 

установи правила за докладването на 

всички съдебни действия, предприети в 

държавите членки по отношение на 

потенциални злоупотреби със средства 

на ЕС, което изисква при отчитането 

да се посочват конкретните съдебни 

действия, предприети въз основа на 

съдебните препоръки на OLAF; 

25. призовава Комисията да 

хармонизира рамката за докладване на 

„предполагаеми измами“, както и да 

установи правила за докладването на 

всички съдебни действия, предприети в 

държавите членки по отношение на 

потенциални злоупотреби със средства 

на ЕС; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. отново призовава сметните 

палати на всички държави членки да 

публикуват националните 

декларации, отчитащи разходването 

на средства на ЕС; 

 

заличава се 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

41. насърчава Комисията да засили 

допълнително своята надзорна роля чрез 

одитни, контролни и инспекционни 

дейности, планове за корективни 

мерки и писма за ранно 

предупреждение; призовава държавите 

членки да полагат повече усилия и да 

използват потенциала си за откриване и 

коригиране на грешки преди подаването 

на заявления за възстановяване на 

разходи до Комисията; подчертава в 

тази връзка особеното значение на 

превантивните мерки за 

предотвратяването на неправомерни 

плащания и по този начин – 

елиминиране на необходимостта от 

последващи искове за възстановяване на 

незаконно присвоени средства; 

41. насърчава Комисията да засили 

допълнително своята надзорна роля чрез 

одитни, контролни и инспекционни 

дейности по отношение на бюджета, 

за чието изпълнение тя носи 

отговорност; призовава държавите 

членки да полагат повече усилия и да 

използват потенциала си за откриване и 

коригиране на грешки преди подаването 

на заявления за възстановяване на 

разходи до Комисията; подчертава в 

тази връзка особеното значение на 

превантивните мерки за 

предотвратяването на неправомерни 

плащания и по този начин – 

елиминиране на необходимостта от 

последващи искове за възстановяване на 

незаконно присвоени средства; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

52. приветства изявлението на 

Комисията в нейния годишен доклад 

относно защитата на финансовите 

интереси за 2014 г., в което се 

припомня, че както Директивата за 

защита на финансовите интереси, 

така и Регламентът за създаване на 

Европейска прокуратура ще допълнят 

и укрепят правната рамка и 

значително ще подсилят борбата с 

измамите; припомня становището 

си, че съществува неотложна 

необходимост от възможно най-бързо 

приемане на Директивата за защита 

на финансовите интереси, като в 

нейния обхват следва да бъде включен 

и ДДС, както и от ясно определяне на 

нарушенията във връзка с тази 

директива, на минимални правила за 

максималните приложими наказания 

за лишаване от свобода и на 

минимални правила относно срока на 

давност; припомня делото Taricco, 

при което Съдът на Европейския съюз 

обръща внимание на факта, че 

измамите с ДДС всъщност са 

включени в определението за измама 

във връзка със защитата на 

финансовите интереси в 

Конвенцията за защита на 

финансовите интереси от 1995 г.; 

заличава се 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава, че Регламентът за 

създаване на Европейска прокуратура 

следва също да бъде приет бързо и 

настоява Съветът да обясни 

причините за забавянето на 

преговорите; 

заличава се 

Or. en 
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Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. посочва, че при извънредни 

ситуации, като например използването 

на финансови средства за бежанци, 

често има изключения от нормалните 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, включващи пряк достъп до 

финансови средства; изразява 

съжаление, че поради тази причина 

често са налице случаи на неправомерни 

действия; призовава Комисията да 

подобри ефективността на надзора 

върху използването на подобни 

изключения и широко разпространената 

практика на разделяне на договори за 

възлагане на обществени поръчки, така 

че да не се надвишават праговете, като 

по този начин се избягват редовните 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

59. изразява съжаление, че при 

извънредни ситуации, като например 

използването на финансови средства за 

бежанци, често има изключения от 

нормалните процедури за възлагане на 

обществени поръчки, включващи пряк 

достъп до финансови средства; 

предупреждава, че поради тази причина 

често са налице случаи на неправомерни 

действия; припомня, че извънредните 

ситуации не оправдават никакви 

неправомерни действия или 

злоупотреби; припомня, че всяко 

използване на средства, дори при 

абсолютно извънредни ситуации, 

следва да се осъществява в 

съответствие с правилата и при 

надлежно зачитане на финансовите 

интереси на ЕС и на държавите 

членки; призовава Комисията да 

подобри ефективността на надзора 

върху използването на подобни 

изключения и широко разпространената 

практика на разделяне на договори за 

възлагане на обществени поръчки, така 

че да не се надвишават праговете, като 

по този начин се избягват редовните 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 
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Предложение за резолюция Изменение 

75. отново отправя призива си, свързан с 

годишния доклад за 2013 г. относно 

защитата на финансовите интереси на 

ЕС
1
, за бързо решаване на оставащите 

въпроси между OLAF и неговия 

Надзорен съвет; припомня, че нито 

OLAF, нито неговият Надзорен съвет 

могат да изпълняват ефективно своите 

правни задължения при настоящите 

условия на ограничено сътрудничество; 

отбелязва със загриженост липсата на 

напредък и следователно счита 

настоящата ситуация за неприемлива; 

призовава Комисията да изпълнява 

пълноценно ролята си и да работи 

активно за намиране на дългосрочно 

решение, което да бъде приложено 

незабавно; 

______________ 
1
 Приети текстове, P8_TA(2015)0062. 

75. отново отправя призива си, свързан с 

годишния доклад за 2013 г. относно 

защитата на финансовите интереси на 

ЕС
1
, за бързо решаване на оставащите 

въпроси между OLAF и неговия 

Надзорен съвет; припомня, че нито 

OLAF, нито неговият Надзорен съвет 

могат да изпълняват ефективно своите 

правни задължения при настоящите 

условия на ограничено сътрудничество; 

отбелязва със загриженост липсата на 

напредък и следователно счита 

настоящата ситуация за неприемлива; 

призовава Комисията да изпълнява 

пълноценно ролята си и да работи 

активно за намиране на дългосрочно 

решение, което да бъде приложено 

незабавно; изразява загриженост от 

факта, че поради вътрешния 

конфликт между OLAF и неговия 

Надзорен съвет решенията могат да 

бъдат опорочени от сериозни 

съмнения за тяхната честност и 

легитимност; 

_____________ 
1
 Приети текстове, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


