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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 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. отбелязва 241-те докладвани 

случая на контрабандни цигари, 

включващи загуба на ТСР, оценявана на 

31 милиона евро; поставя под въпрос 

бдителността на митническите служби 

на тези държави членки, които не са 

докладвали нито един случай на 

контрабанда на цигари през 2015 г. 

(Чешката република, Малта, Кипър, 

Люксембург, Нидерландия, 

Португалия и Швеция), и подчертава 

необходимостта от подобрения в 

митническите служби в тези 

държави членки; в този контекст 

отбелязва също така, че не 

съществува статистическо 

разграничение между контрабанда „в 

рамките на ЕС“ и контрабанда „при 

внос в ЕС“; 

25. отбелязва 241-те случая на 

докладвани контрабандни цигари, 

включващи загуба на ТСР, оценявана на 

31 милиона евро; поставя под въпрос 

бдителността на митническите служби 

на определени държави членки, които 

не са докладвали нито един случай на 

контрабанда на цигари през 2015 г.; 

Or. en 
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Доклад A8-0159/2017 
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Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 
Предложение за резолюция Изменение 

51. подкрепя Комисията в подхода ѝ 

да препоръча засилване на действията 

на държавите членки, които 

продължават да докладват много нисък 

брой нередности, свързани с измами, 

във връзка с разкриването и/или 

докладването на измами (Австрия, 

Белгия, Франция, Литва, Малта, 

Испания, Швеция и Обединеното 

кралство), и по-специално на 

държавите членки, които не са 

докладвали нито един случай през 

последните пет години: Словакия и 

Финландия в областта на селското 

стопанство и Дания и Люксембург в 

областта на политиката на 

сближаване; 

51. подкрепя Комисията в подхода ѝ 

да препоръча засилване на действията 

на държавите членки, които 

продължават да докладват много нисък 

брой нередности, свързани с измами, 

във връзка с разкриването и/или 

докладването на измами; 
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Доклад A8-0159/2017 

Юлия Питера 
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Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 
Предложение за резолюция Изменение 

56. приветства факта, че 

предварителните и последващите 

„проверки на Общността“ засичат все 

повече случаи на нередности; счита 

обаче, че е по-лесно загубите да бъдат 

предотвратени, отколкото 

възстановени, и че винаги следва да се 

предвиждат разпоредби за 

предварителна независима оценка на 

финансираните проекти; затова 

настоятелно призовава държавите 

членки да извършват по-добре 

предварителните проверки с помощта 

на Комисията и да използват цялата 

налична информация с цел 

предотвратяване на грешки и нередовни 

плащания, свързани с фондовете на ЕС; 

в тази връзка припомня, че 

бюджетните ограничения не могат 

да бъдат изтъквани като причина за 

намаляване броя на служителите, 

занимаващи се с тези предварителни 

проверки, тъй като 

предотвратяването на нередностите 

се изплаща; 

56. приветства факта, че 

предварителните и последващите 

„проверки на Общността“ засичат все 

повече случаи на нередности и 

следователно счита, че тези проверки 

следва да бъдат допълнително 

засилени; счита обаче, че е по-лесно 

загубите да бъдат предотвратени, 

отколкото възстановени; затова 

настоятелно призовава държавите 

членки да извършват по-добре 

предварителните проверки с помощта 

на Комисията и да използват цялата 

налична информация с цел 

предотвратяване на грешки и нередовни 

плащания, свързани с фондовете на ЕС; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 
Предложение за резолюция Изменение 

71. отбелязва, че през 2015 г. борбата 

с корупцията е останала приоритет в 

рамките на европейския семестър и 

свързания процес на икономическо 

управление; приветства предприетите 

мерки в рамките на тази борба, като 

например организирането на срещи с 

националните звена за контакт на 

държавите членки, стартирането на 

„Програмата за обмен на опит“ за 

държавите членки и участието на OLAF 

от името на Комисията в европейски и 

международни форуми за борба с 

корупцията; 

71. отбелязва със задоволство, че 

през 2015 г. борбата с корупцията е 

останала приоритет в рамките на 

европейския семестър и свързания 

процес на икономическо управление; 

приветства предприетите мерки в 

рамките на тази борба, като например 

организирането на срещи с 

националните звена за контакт на 

държавите членки, стартирането на 

„Програмата за обмен на опит“ за 

държавите членки и участието на OLAF 

от името на Комисията в европейски и 

международни форуми за борба с 

корупцията; 

Or. en 

 


