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Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. приветства пакета на Комисията 

от четири делегирани регламента и 

четири регламента за изпълнение 

относно докладването на нередности в 

областта на споделеното управление, 

който има за цел да подобри качеството 

и съгласуваността на информацията 

относно нередностите и измамите, 

докладвани от държавите членки; 

изразява съжаление, че тези регламенти 

не съдържат разпоредби относно 

задължителни срокове, в рамките на 

които държавите членки да докладват за 

нередностите; изразява съжаление във 

връзка с факта, че през 2015 г. 537 от 

общо 538 нередности, докладвани от 

Ирландия, са били свързани с 

„историческо“ докладване за 

програмния период 2000 – 2006 г. и че 

5 105 от общо 5 619 нередности, 

докладвани от Испания, са били 

свързани с нередности от сектора на 

политиката на сближаване, открити през 

целия период 2007 – 2013 г. и 

докладвани наведнъж през 2015 г.; 

изтъква, че ситуацията, при която 

държави членки не представят данните 

навреме или предоставят неточни 

данни, се наблюдава от много години 

насам; подчертава, че е невъзможно да 

се правят сравнения и обективна оценка 

6. приветства пакета на Комисията 

от четири делегирани регламента и 

четири регламента за изпълнение 

относно докладването на нередности в 

областта на споделеното управление, 

който има за цел да подобри качеството 

и съгласуваността на информацията 

относно нередностите и измамите, 

докладвани от държавите членки; 

изразява съжаление, че тези регламенти 

не съдържат разпоредби относно 

задължителни срокове, в рамките на 

които държавите членки да докладват за 

нередностите; изразява съжаление във 

връзка с факта, че през 2015 г. по 

отношение на нередностите, 

докладвани като несвързани с измама, 
537 от общо 538 нередности, 

докладвани от Ирландия, са били 

свързани с „историческо“ докладване за 

програмния период 2000 – 2006 г., че 

5 105 от общо 5 619 нередности, 

докладвани от Испания, са били 

свързани с нередности от сектора на 

политиката на сближаване, открити през 

целия период 2007 – 2013 г. и 

докладвани наведнъж през 2015 г., 

както и че Нидерландия е докладвала 

само 1 случай, свързан със сектора на 

рибарството през 2014 г., но 53 случая 

през 2015 г.; изтъква, че ситуацията, при 
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на мащаба на измамите в държавите –

 членки на Европейския съюз; 

която държави членки не представят 

данните навреме или предоставят 

неточни данни, се наблюдава от много 

години насам; подчертава, че е 

невъзможно да се правят сравнения и 

обективна оценка на мащаба на 

измамите в държавите – членки на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 
Предложение за резолюция Изменение 

35. изразява дълбока загриженост 

във връзка с факта, че броят на 

докладваните свързани и несвързани с 

измами нередности по Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) се е увеличавал ежегодно в 

продължение на поне пет 

последователни години, като броят на 

докладваните случаи е нараснал от 1 970 

през 2011 г. на 4 612 през 2015 г.; все 

пак отбелязва, че броят на нередностите, 

засягащи ЕФГЗ, е останал на стабилно 

равнище с течение на времето (+6% в 

сравнение с 2014 г. и 10% в сравнение с 

2011 г.), а нередностите, свързани с 

ЕЗФРСР, са се увеличавали 

непрекъснато; отбелязва, че засегнатата 

финансова сума е намаляла от 211 

милиона евро през 2011 г. на 

119 милиона евро през 2012 г., но след 

това непрекъснато е нараствала до 

394 милиона евро през 2015 г., а 

равнището на докладваните нередности 

по ЕЗФРСР е стигнало близо до 2% от 

целия фонд; настоятелно призовава 

държавите членки с най-голям брой 

докладвани нередности – Румъния, 

Италия, Испания, Полша, Унгария, 

Португалия и Литва, незабавно и 

35. изразява дълбока загриженост 

във връзка с факта, че броят на 

докладваните свързани и несвързани с 

измами нередности по Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) се е увеличавал ежегодно в 

продължение на поне пет 

последователни години, като броят на 

докладваните случаи е нараснал от 1 970 

през 2011 г. на 4 612 през 2015 г.; все 

пак отбелязва, че броят на нередностите, 

засягащи ЕФГЗ, е останал на стабилно 

равнище с течение на времето (+6% в 

сравнение с 2014 г. и 10% в сравнение с 

2011 г.), а нередностите, свързани с 

ЕЗФРСР, са се увеличавали 

непрекъснато; отбелязва, че засегнатата 

финансова сума е намаляла от 211 

милиона евро през 2011 г. на 

119 милиона евро през 2012 г., но след 

това непрекъснато е нараствала до 

394 милиона евро през 2015 г., а 

равнището на докладваните нередности 

по ЕЗФРСР е стигнало близо до 2% от 

целия фонд; настоятелно призовава 

държавите членки с най-голям брой 

докладвани като несвързани с измама 

нередности – Румъния, Италия, 

Испания, Полша, Унгария, Португалия 
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ефективно да урегулират положението, 

за да обърнат тази тенденция; 

и Литва, незабавно и ефективно да 

урегулират положението, за да обърнат 

тази тенденция; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 
Предложение за резолюция Изменение 

69. приветства факта, че 

Парламентът, Комисията, Съветът, 

Съдът, Сметната палата, Европейската 

служба за външна дейност, 

Европейският икономически и социален 

комитет, Комитетът на регионите, 

Европейският омбудсман и 

Европейският надзорен орган по защита 

на данните са въвели вътрешни правила 

за защита на лицата, подаващи сигнали 

за нередности, в съответствие с 

членове 22а, 22б и 22в от Правилника за 

длъжностните лица, и очаква по-

нататъшни подобрения във връзка с 

правилата за защита на лицата, 

подаващи сигнали за нередности; 

69. приветства факта, че 

Парламентът, Комисията, Съветът, 

Съдът, Сметната палата, Европейската 

служба за външна дейност, 

Европейският икономически и социален 

комитет, Комитетът на регионите, 

Европейският омбудсман, Европейският 

надзорен орган по защита на данните и 

по-голямата част от агенциите на 

ЕС са въвели вътрешни правила за 

защита на лицата, подаващи сигнали за 

нередности, в съответствие с 

членове 22а, 22б и 22в от Правилника за 

длъжностните лица, и очаква по-

нататъшни подобрения във връзка с 

правилата за защита на лицата, 

подаващи сигнали за нередности; 

Or. en 



 

AM\1125585BG.docx  PE603.744v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

10.5.2017 A8-0159/8 

Изменение  8 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2017 

Юлия Питера 

Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба 

срещу измамите 

2016/2097(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 
Предложение за резолюция Изменение 

85. изразява съжаление, че въпреки 

уверенията на OLAF, че прави всичко 

възможно, за да съкрати 

продължителността на своите 

разследвания, от 2012 г. насам 

продължителността на нейната фаза на 

разследване се е увеличавала 

непрекъснато – от 22,5 месеца на 

25,1 месеца за приключените случаи и 

от 17,3 месеца на 18,7 месеца за всички 

случаи; 

85. отбелязва, че OLAF прави 

всичко възможно, за да съкрати 

продължителността на своите 

разследвания; приветства факта, че 

макар от 2012 г. насам 

продължителността на нейната фаза на 

разследване да се е увеличавала 

непрекъснато – от 22,5 месеца на 

25,1 месеца за приключените случаи в 

резултат от опитите на OLAF да 

приключи по-стари, проточили се 

разследвания, и от 17,3 месеца на 

18,7 месеца за всички случаи, общата 

продължителност на разглеждането 

на случаите е намаляла от 2012 г. 

насам от 30 месеца на 27,9 месеца по 

отношение на приключените случаи и 

от 23,6 месеца на 21 месеца за всички 

случаи; 

Or. en 

 


