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г-н Дейвид Макалистър
Председател на комисията по външни работи
г-н Бернд Ланге
Председател на комисията по международна търговия
Брюксел

Относно: Принос от името на комисията по бюджетен контрол относно 
препоръките за ново партньорство с Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(|INI)

Уважаеми г-н Макалистър, уважаеми г-н Ланге, 

Комисията по бюджетен контрол (CONT) реши да представи становище по 
горепосочения въпрос под формата на писмо. 

Комисията по бюджетен контрол призовава комисията по външни работи и комисията 
по международна търговия, като водещи комисии, да вземат предвид следните 
съображения и препоръки при подготовката на резолюцията на Европейския парламент 
през юни. 

От името на комисията CONT ще Ви бъда много благодарен, ако се погрижите за това 
резолюцията на Парламента да взема предвид позицията и съображенията на комисията 
CONT по горепосочените въпроси.

С уважение, 

Моника Холмайер
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че едни крепки бъдещи отношения трябва да включват ясни и 
ефективни разпоредби, даващи възможност за добро финансово управление от 
двете страни и да се основават на подходяща структура на управление, като 
същевременно не допускат рисковани ходове във връзка със защитата на 
финансовите интереси на ЕС; 

Б. като има предвид, че Брексит ще окаже въздействие върху ключовите търговски 
маршрути между Европейския съюз и Обединеното кралство, веригата на 
доставки на стоки и икономическите оператори (наред с другото бизнес 
партньори, доставчици, посредници, превозвачи); 

В. като има предвид, че както митническото сътрудничество, така и 
договореностите за улесняване на търговията ще бъдат от ключово значение и за 
двете страни, за да се даде възможност за безпрепятствена и законна двустранна 
търговия и да се защитят финансовите интереси и регулаторната рамка на всяка 
от страните; 

Г. като има предвид, че стопанската дейност с Обединеното кралство след Брексит 
ще стане по-сложна по отношение на митническите и свързаните с ДДС 
процедури, тъй като превозът на стоки в рамките на ЕС или към/от трета 
държава води до промени в митническите условия, ДДС и акцизите; 

Д. като има предвид, че е крайно важно да се запази интегритетът на единния пазар 
на ЕС и на митническия съюз, както и всички гаранции, които той предоставя по 
отношение на борбата с измамите и трафика; 

Е. като има предвид, че два пазара и две отделни правни системи ще съществуват 
съвместно – което носи потенциални оперативни рискове; като има предвид, че 
в този контекст британските митнически органи ще разполагат с два възможни 
начина на действие за продуктите, влизащи в Северна Ирландия: i) да прилагат 
правилата и тарифите на Обединеното кралство за всеки продукт с произход от 
трети държави, които не са предназначени за европейския пазар, и ii) да 
прилагат правилата и тарифите на ЕС за всеки друг продукт, който също така 
идва от трети държави или от Обединеното кралство и е предназначен за 
единния пазар на ЕС, като същевременно извършват проверки на тези продукти; 

Ж. като има предвид, че по отношение на Северна Ирландия британските органи 
биха събирали ДДС и мита там от името на ЕС и биха ги предавали на Съюза; 

З. като има предвид, че в допълнение към по-общите средства по политиката на 
сближаване граничният район между Северна Ирландия и Ирландия ползваше 
по-конкретно специални трансгранични и междуобщностни програми, 
включително програмата PEACE за Северна Ирландия; като има предвид, че 
тези програми допринесоха в решаваща степен за мирния процес в граничния 
район между Северна Ирландия и Ирландия и за подкрепа на Споразумението 
от Разпети петък и продължават да подкрепят помирението между общностите;
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Рамка за финансово управление и контрол

1. счита за съществено важно по време на преговорите да се определят достатъчни 
и ясни условия за контрол от страна на ЕС, разпоредби, които дават възможност 
за добро финансово управление, както и разпоредби, уреждащи отчетността на 
Обединеното кралство;

2. ето защо призовава да се обърне специално внимание на приложимите принципи 
и условия, свързани както с темата „Участие в програми на Съюза“, така и с 
темата „Хоризонтални договорености и управление“; настоява по-специално да 
бъдат ясно заявени следните основни принципи и по тях да бъде постигнато 
съгласие:

i) всяко участие на Обединеното кралство в определени програми на 
Съюза подлежи на стандартните условия, приложими за участието на трети 
държави, които трябва да бъдат ясно определени в съответните програми и 
инструменти на Съюза; 

ii) трябва да се осигури наличието на стабилни/солидни задължителни 
разпоредби и гаранции по отношение на защитата на финансовите интереси на 
Съюза и доброто финансово управление за програмите на ЕС, програмите на 
Евратом и съвместните предприятия, в които Обединеното кралство би 
участвало, а именно по отношение на контрола, одита и инспекциите на 
изпълнението на финансираните програми, както и по отношение на 
разследванията в случай на измама; 

3. призовава за гарантиране и зачитане на правото на достъп на службите на 
Комисията, на Европейската сметна палата, на OLAF, на Европейската 
прокуратура, както и на правото на контрол на Европейския парламент; 
припомня, че Съдът на Европейския съюз трябва да бъде приет като компетентен 
съд в случаите, при които става дума за спазването и тълкуването на правото на 
ЕС; 

Прилагане на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия

4. отбелязва, че Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, и по-
специално Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия, предоставя оперативно 
решение за избягване на „твърда“ граница на остров Ирландия, като 
същевременно се създава нов механизъм за „съгласие“ относно дългосрочното 
прилагане на съответното законодателство на ЕС в Северна Ирландия, inter alia 
по въпросите на хармонизирането на регулаторните норми за стоките, митниците 
и ДДС; 

5. отбелязва, че Северна Ирландия ще продължи да спазва ограничен набор от 
правила на ЕС, по-специално във връзка със стоките, и че митническият кодекс 
на Съюза ще се прилага за стоки, влизащи в Северна Ирландия, като по този начин 
се избягват всякакви митнически проверки и контрол на остров Ирландия; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_bg
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6. подчертава значението на това да има ясни правни норми, прозрачно прилагане и 
ефективни механизми за контрол, за да се избягнат системните рискове за ДДС и 
митническите измами или други злоупотреби чрез измама поради потенциално 
неясно решение; 

7. предупреждава, че ако не бъдат установени и прилагани ясни, законови и 
прозрачни правила и механизми за контрол по отношение на двойния митнически 
режим въз основа на правилата на ЕС и на Обединеното кралство в рамките на 
новото партньорство, съществува риск от евентуално увеличаване на 
възможностите за измама, контрабанда на стоки, фалшифициране и избягване на 
тарифи; 

8. освен това счита, че следва да се проявява особена бдителност спрямо проверките 
и инспекциите на стоки, влизащи в Северна Ирландия през други части на 
Обединеното кралство и произхождащи от други трети държави – стоки, чието 
предназначение е впоследствие да влязат в единния пазар на ЕС; 

9. припомня постоянната и често потвърждавана позиция на Европейския 
парламент, че трябва да се осигури подобрение по отношение на персонала, както 
и адекватно и най-съвременно равнище на оборудването на отговорните 
митнически служби и органи, включително подходящи условия за длъжностните 
лица на ЕС, намиращи се в Северна Ирландия; изразява загриженост във връзка с 
нееднократния отказ на британските органи да разрешат откриването на 
постоянен офис за длъжностни лица на ЕС в Белфаст; 

10. призовава за подробна оценка на рисковете, които могат да възникнат в хода на 
прилагането, по-специално за борбата с митническите измами и измамите с ДДС 
и трафика (контрабандата); счита, че е необходимо да се предвиди използването 
на критерии за рисковете, които да дадат възможност да се вземат предвид 
елементи като произхода и крайното местоназначение на стоките, правилното 
количествено определяне на стойността на стоките, определянето на естеството 
на стоките (вида на стоката), както и осигуряването на достатъчно голям брой 
контролни проби и увеличаване на броя на пробите за тези стоки, за които е по-
вероятно да станат обект на трафик или контрабанда; изразява загриженост 
относно потенциално повишения риск в ЕС да влизат по-големи количества 
незаконен внос на стоки с неправомерни декларации за произход или продукти, 
които не са предназначени за единния пазар, като по този начин се накърняват 
финансовите интереси на Съюза; 

Митническо сътрудничество и административна взаимопомощ

11. счита, че е от съществено значение в преговорите да се даде приоритет на 
определянето на ясни правила по митническите въпроси, по-специално 
митнически проверки и контрол; 

12. призовава, тъй като митническите процедури са изключително сложни, по време 
на преговорите да се осигурят както стабилни ангажименти, така и необходимите 
предпазни мерки, за да се гарантира систематичният контрол и правилното 
събиране на ДДС и мита; 
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13. счита, че за ефективно митническо сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство трябва да се предвидят надеждни практически договорености с ясно 
правно основание за ефективно и прозрачно сътрудничество между митническите 
органи на ЕС и Обединеното кралство на място в Северна Ирландия; 

14. подчертава, че за ефективно сътрудничество между страните в улесняването на 
митническите процедури и търговията трябва да се поддържа висока степен на 
конвергенция на техните митнически законодателства и практики с оглед на 
осигуряването на ефективен митнически контрол и обработване, прилагане на 
митническото законодателство и защита на финансовите интереси на страните с 
възможност за възстановяване на неправомерни данъци и мита; 

15. посочва също така засиленото административно сътрудничество между страните 
в областта на ДДС и взаимната помощ, inter alia за събирането на вземания, 
свързани с данъци и такси, по-специално в областта на i) обмена на информация 
относно митническото законодателство, прилагането и ефективността на 
процедурите за митнически контрол, ii) сигурността на веригата на доставки и iii) 
оценките и управлението на риска; 

16. призовава в рамките на бъдещото търговско споразумение да фигурира 
задълбочен митнически режим и специални мерки относно управлението на 
преференциалното тарифно третиране, както и привеждане в оперативен режим 
на освобождаването от тарифи за някои стоки, внасяни в Северна Ирландия; 

17. изразява подкрепата си за включването като стандартна практика на 
своевременни разпоредби относно взаимната административна помощ по 
митнически и свързани с тях въпроси като част от прилагането и контрола на 
преференциалното третиране; 

18. подчертава, че и двете страни биха могли да разчитат на бърза и обективна 
система за сътрудничество и консултации за борба с митническите нарушения, 
заложена в митническото законодателство, включително механизъм за временно 
спиране на преференциалното тарифно третиране за дадена стока или търговска 
операция, която системно нарушава приложимото митническо законодателство; 

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС в Обединеното кралство и 
Северна Ирландия

19. признава значителната роля, която политиката на сближаване на ЕС изигра за 
поддържането на мира в Северна Ирландия и за насърчаване на помирението 
между общностите; 

20. подчертава значението на намирането на решение за региона, което да позволява 
да продължи важната работа по укрепване на мира; 

21. изразява убеждение, че би било в интерес на Обединеното кралство, на Ирландия 
и на целия Европейски съюз да се продължи съвместното финансиране на 
програма РЕАСЕ за Северна Ирландия и на програма INTERREG V-A за Северна 
Ирландия, Ирландия и Шотландия, така че да се подкрепи мирното и 
просперитетно развитие на тези региони; 
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22. приветства предложенията за проучване на възможността за евентуален приемник 
на програмите за финансиране PEACE IV и INTERREG за периода след 2020 г. и 
приветства по-специално намерението на Комисията да продължи да финансира 
тези програми в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. 

Копие до: Отдел по законодателни въпроси (LEGI)


