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КРАТКА ОБОСНОВКА

Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникален инструмент за справяне с 
безпрецедентните сътресения за ЕС, предизвикани от пандемията от COVID-19. За 
гражданите на ЕС той предоставя конкретни доказателства, че ЕС показва солидарност 
с най-силно засегнатите от пандемията и работи за по-добро и по-стабилно бъдеще. 
Настоящото предложение обаче не е достатъчно по отношение на защитата на 
финансовите интереси на ЕС, което може да доведе до подкопаване на доверието на 
гражданите на ЕС. Предложенията на комисията по бюджетен контрол имат за цел да 
отстранят тези недостатъци, като се позовават на значението на принципите на 
правовата държава, като разглеждат въпроса с нередностите и измамите и като 
поставят по-силен акцент върху доброто финансово управление.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва комисията по бюджети и комисията по 
икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да вземат предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) С цел да се даде възможност на 
съответните органи на Съюза да 
разберат как държавите членки 
възнамеряват да прилагат плана си за 
възстановяване и устойчивост и да 
улеснят прозрачността и 
отчетността, в плана следва да се 
посочи подробно кои национални 
органи ще участват в изпълнението 
на проекта и какъв бюджет ще бъде 
предоставен на всеки орган. 
Необходимо е също така в плана за 
възстановяване и устойчивост да се 
посочи подробно дали и как 
финансовата подкрепа от механизма 
ще бъде съчетана с други национални 
фондове и/или фондове на Съюза.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 

(22) Комисията следва да направи 
оценка на плановете за възстановяване и 
устойчивост, предложени от държавите 
членки, и да действа в тясно 
сътрудничество със съответната 
държава членка. Комисията изцяло 
зачита националната ангажираност с 
процеса и следователно взема предвид 
обосновката и елементите, представени 
от съответната държава членка, като 
оценява дали предложеният от 
държавата членка план се очаква да 
допринесе за ефективното преодоляване 
на предизвикателствата, определени в 
съответната специфична за всяка 
държава членка препоръка или в други 
относими документи, приети от 
Комисията в рамките на европейския 
семестър; дали планът съдържа мерки, 
които ефективно допринасят за 
екологичния и цифровия преход и за 
преодоляване на произтичащите от тях 
предизвикателства; дали се очаква 
планът да има трайно въздействие в 
съответната държава членка; дали се 
очаква планът ефективно да допринесе 
за увеличаването на потенциала за 
растеж, създаването на работни места и 
икономическата и социалната 
устойчивост на държавата членка, да 
смекчи икономическите и социалните 
последици от кризата и да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване; дали 
представената от държавата членка 
обосновка на прогнозните общи разходи 
по плана за възстановяване и 
устойчивост е разумна и реалистична и 
дали е съизмерима с очакваното 
въздействие върху икономиката и 
заетостта; дали предложеният план за 
възстановяване и устойчивост съдържа 
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мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели.

мерки за осъществяването на реформи и 
проекти за публични инвестиции, които 
представляват съгласувани действия; и 
дали се очаква договореностите, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективно 
изпълнение на плана за възстановяване 
и устойчивост, включително 
предложените междинни и крайни цели 
и свързаните тях показатели. 
Подкрепата по линия на механизма 
следва да се отпуска на траншове, 
които са свързани с ясно определени 
междинни цели; всеки следващ транш 
следва да се отпуска след 
постигането на съответните 
междинни цели.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Следва да бъдат формулирани 
специфични изисквания относно 
докладването във връзка с доброто 
финансово управление, за да могат 
държавите членки да докладват за 
него в годишния доклад за 
изпълнението.

Or. en

Обосновка

В съображение 32 се разглежда доброто финансово управление във връзка с 
функционирането на механизма, но не се определят изисквания към държавите 
членки, които ще получават подкрепа от механизма. Поради това следва да бъде 
включено изискване за докладване относно прилагането на механизма по отношение 
на доброто финансово управление.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За ефективния мониторинг на 
изпълнението държавите членки следва 
да докладват на всяко тримесечие в 
рамките на европейския семестър за 
постигнатия напредък по изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост. Тези доклади, изготвени от 
съответните държави членки, следва да 
бъдат отразени по подходящ начин в 
националните програми за реформи, 
които да се използват като инструмент 
за докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

(33) За ефективния мониторинг на 
изпълнението държавите членки следва 
да докладват на всяко тримесечие в 
рамките на европейския семестър за 
постигнатия напредък по изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, като използват за целта 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението, която следва да бъде 
разработена от Комисията. Данните 
от системата за отчитане на 
изпълнението следва да дават 
възможност за ефективно изготвяне 
на доклади за изпълнението относно 
постигането на крайните и 
междинните цели. Тези доклади, 
изготвени от съответните държави 
членки, следва да бъдат отразени по 
подходящ начин в националните 
програми за реформи, които да се 
използват като инструмент за 
докладване относно напредъка по 
изпълнението на плановете за 
възстановяване и устойчивост.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) За да се направи оценка на 
спазването на принципите на добро 
финансово управление, Комисията 
следва да разработи или адаптира 
съществуващите информационни 
системи, за да създаде цифрова 
система за отчитане на 
изпълнението. Цифровата система 
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следва да се използва от органите на 
Съюза и на държавите членки, 
участващи в прилагането на 
инструмента, за да се наблюдава 
изпълнението и чрез цифров анализ да 
се предотвратяват и разкриват 
нередности и измами. За целта 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението следва да съдържа 
информация относно 
действителните собственици на 
икономическите оператори, които 
получават подкрепа чрез механизма.

Or. en

Обосновка

Системата за отчитане на изпълнението, предложена от Комисията в член 23, 
параграф 2, се използва за централизиране на всички данни от мониторинга на 
изпълнението, включително данните, които могат да бъдат използвани за откриване 
и предотвратяване на нередности и измами.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават на Европейския парламент и 
на Съвета, а дейностите по комуникация 
следва да се извършват от Комисията по 
целесъобразност.

(34) За целите на прозрачността, 
приетите от Комисията планове за 
възстановяване и устойчивост следва да 
се предават едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета, а 
дейностите по комуникация следва да се 
извършват от Комисията по 
целесъобразност. Комисията следва да 
гарантира видимостта на разходите 
по линия на механизма, като посочва 
ясно, че подкрепяните проекти следва 
да бъдат ясно обозначени като 
„Инициатива на ЕС за 
възстановяване“.

Or. en
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Обосновка

Това изменение повишава видимостта и прозрачността на разходите по линия на 
механизма и е в съответствие с измененията на комисията по бюджети и на 
комисията по икономически и парични въпроси.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент. Този доклад 
следва да включва информация относно 
напредъка на държавите членки по 
одобрените планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

(37) Целесъобразно е Комисията да 
представя на Европейския парламент и 
Съвета годишен доклад относно 
изпълнението на механизма, създаден с 
настоящия регламент, като част от 
годишното интегрирано финансово 
отчитане и управленска отговорност, 
както и той да подлежи на 
процедурата на Европейския 
парламент по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, като бъде 
включен като отделна глава в доклада 
на Комисията във връзка с 
освобождаването от отговорност. 
Този доклад следва да включва 
информация относно напредъка на 
държавите членки по одобрените 
планове за възстановяване и 
устойчивост; също и информация за 
размера на постъпленията, разпределени 
за механизма по Инструмента за 
възстановяване на Европейския съюз 
през предходната година, по бюджетни 
редове, както и приноса на набраните 
суми чрез Инструмента за 
възстановяване Европейския съюз за 
постигането на целите на механизма.

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да гарантира, че годишният доклад относно изпълнението на 
механизма е включен изцяло в процедурата по освобождаване от отговорност във 
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връзка с изпълнението на бюджета, като част от процедурата по освобождаване от 
отговорност на Комисията.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени от Комисията 
посредством акт за изпълнение. За да 
се гарантират еднакви условия за 
изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Изпълнителните 
правомощия във връзка с приемането 
на планове за възстановяване и 
устойчивост и с плащането на 
финансовата подкрепа при изпълнение 
на съответните междинни и крайни 
цели, следва да се упражняват от 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета, съгласно 
процедурата по разглеждане13. След 
приемането на акт за изпълнение, на 
съответните държави членки и на 
Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 

(39) Плановете за възстановяване и 
устойчивост, които трябва да бъдат 
изпълнени от държавите членки, както и 
разпределеното им съответстващо 
финансово участие, следва да бъдат 
определени посредством делегирани 
актове. На Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с 
приемането на планове за 
възстановяване и устойчивост и с 
плащането на финансовата подкрепа 
при изпълнение на съответните 
междинни и крайни цели. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени 
в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
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устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

актове. След приемането на делегиран 
акт, на съответните държави членки и на 
Комисията следва да се даде 
възможност да постигнат съгласие по 
дадени оперативни договорености от 
техническо естество, съдържащи 
подробности за аспекти на 
изпълнението по отношение на 
сроковете, показателите за междинните 
и крайните цели и достъпа до основните 
данни. За да се осигури актуалността на 
оперативните договорености по 
отношение на съществуващите 
обстоятелства по време на изпълнението 
на плана за възстановяване и 
устойчивост, следва да бъде възможно 
елементите на такива технически 
договорености да бъдат изменяни по 
взаимно съгласие. По отношение на 
настоящия регламент се прилагат 
хоризонтални финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
Съвета съгласно член 322 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент, като с тях по-
специално се определя процедурата за 
съставяне и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, обществени 
поръчки, награди и непряко изпълнение 
и се предвижда контрол върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети на 
основание на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и до защитата на бюджета на 
Съюза в случай на всеобщи слабости по 
отношение на прилагането на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като зачитането 
на принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за добро 
финансово управление и ефективно 
финансиране от ЕС.

__________________ __________________
13 Регламент (ЕС) №182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 

13 Регламент (ЕС) №182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
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реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

Or. en

Обосновка

Това изменение е съгласувано с изменение 30 от проекта на доклад на комисията по 
бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси относно Механизма за 
възстановяване и устойчивост.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Финансовите интереси на 
Съюза се защитават в съответствие 
с общите принципи, заложени в 
Договорите, и по-специално 
ценностите, посочени в член 2 от 
ДЕС. Спазването на принципите на 
правовата държава е предварително 
условие за получаване на подкрепа по 
линия на механизма и подкрепата от 
механизма взема под внимание 
режима на обвързаност с условия, 
определен в [предложението за 
регламент относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки

 (COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)]. Ако в държава членка 
продължава да се наблюдава широко 
разпространено незачитане на 
механизма на принципите на 
правовата държава, посочен в 
[предложението на Комисията за 
регламент относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
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широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)], тази държава 
членка не получава финансова 
подкрепа от механизма.

Or. en

Обосновка

Спазването на принципите на правовата държава като предварително условие за 
получаване на подкрепа и за целия период на изпълнение на механизма трябва да бъде 
предвидено и осигурено в настоящото предложение.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета15 Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета14, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета15 Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета16 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета17 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, докладване, коригиране и 
разследване на нередности и измами, 
събиране на изгубени, недължимо 
платени или неправилно използвани 
средства и когато е целесъобразно, 
налагане на административни санкции. 
В съответствие по-специално с 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) може да извършва 
административни разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, за да установи дали е налице 
измама, корупция или друга незаконна 
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финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Европейската прокуратура 
може да разследва и да преследва по 
наказателен ред измами и други 
престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, както е предвидено 
в Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета18. В 
съответствие с Финансовия регламент 
всички лица или субекти, получаващи 
средства от Съюза, оказват пълно 
сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата.

дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза. В съответствие с 
Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета18. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства от Съюза, 
докладват при съмнение за 
нередности или измами и оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права на Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Европейската сметна палата. За 
разкриване и докладване на 
нередности и измами Комисията 
следва да разработи и/или да 
адаптира съществуващи 
информационни системи, за да 
създаде цифрова система за отчитане 
на изпълнението, която да се използва 
от органите, участващи в 
изпълнението на подкрепата по 
линия на механизма.

__________________ __________________
14 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 (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

14 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 (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
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15 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

16 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).

16 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).

17 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

18 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Or. en

Обосновка

В първоначалното предложение не се предвижда докладване пред Комисията за 
нередности и измами.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване от 
тяхна страна могат да бъдат 
прехвърлени във механизма. Комисията 
ще изпълнява бюджета, що се отнася до 
тези средства, пряко в съответствие с 

Финансовите средства, които са 
отпуснати на държавите членки при 
споделено управление, при поискване от 
тяхна страна могат да бъдат 
прехвърлени в механизма. Комисията 
ще изпълнява бюджета, що се отнася до 
тези средства, пряко в съответствие с 
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член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент. Тези ресурси се 
използват в полза на съответната 
държава членка.

член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент. Тези ресурси се 
използват в полза на съответната 
държава членка и подлежат на 
същите изисквания по отношение на 
доброто финансово управление като 
първоначалните фондове.

Or. en

Обосновка

Неизползваните ресурси при споделено управление могат да бъдат пренасочени към 
механизма. Според начина, по който е формулирано понастоящем предложението за 
механизма, изискванията за изпълнение дават предимство на механизма пред 
първоначалните фондове, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху 
фондовете със споделено управление.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Ефикасни и ефективни проверки и 

одит
1. На Комисията, OLAF, 
Европейската прокуратура и 
Сметната палата се предоставят 
изрично правомощия да упражняват 
правата си съгласно член 129, 
параграф 1 от Финансовия регламент.
2. OLAF може да извършва 
административни 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 и 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета, за да установи дали е 
налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза, във 
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връзка с подкрепа, предоставена по 
линия на механизма.
3. Комисията създава ефективни 
и пропорционални мерки за борба с 
измамите, като отчита 
установените рискове. За тази цел 
Комисията разработва или адаптира 
съществуващи информационни 
системи с оглед на създаването на 
цифрова система за отчитане на 
изпълнението, която да дава 
възможност за мониторинг, 
разкриване и докладване на 
нередности или измами.
4. Органите на държавите 
членки, участващи в изпълнението на 
подкрепата по линия на механизма, 
съхраняват информация за 
икономическите оператори и 
техните действителни собственици, 
когато такива собственици са 
физически лица, участващи в 
изпълнението на финансовите 
средства.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по Механизма за 
възстановяване и устойчивост е в 
допълнение към подкрепата, 
предоставяна по линия на други 
фондове и програми на Съюза. 
Проектите за реформи и инвестиции 
могат да получат подкрепа от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Подпомагането по Механизма за 
възстановяване и устойчивост е в 
допълнение към подкрепата, 
предоставяна по линия на други 
фондове и програми на Съюза. 
Проектите за реформи и инвестиции 
могат да получат подкрепа от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи. За да се даде 
възможност за предотвратяване и 
разкриване на двойно финансиране, 
държавата членка използва 
цифровата система за отчитане на 
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изпълнението с цел регистриране на 
разходите по механизма.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да регистрират разходите по механизма, за да може да се 
предотвратява и разкрива двойно финансиране (разходи, които се финансират по 
линия на механизма и евентуално и по линия на други фондове на ЕС).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Мерки за обвързване на механизма с 

доброто финансово управление
По отношение на усвояването на 
средства в държавите членки по 
линия на механизма се прилагат 
член 33, параграф 1, член 33, 
параграф 2, букви а) и б), член 33, 
параграф 3 и членове 34 и 36 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Or. en

Обосновка

Доброто финансово управление се споменава в съображение, но никъде в член от 
регламента. По тази причина докладчикът предлага да се създаде нов член, 
непосредствено след члена относно доброто икономическо управление.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всички финансови средства, 
които все още са налични след 
приключването на срока на действие 



PE655.861v01-00 18/32 PA\1211066BG.docx

BG

на механизма, се прехвърлят във фонд 
на многогодишната финансова рамка.

Or. en

Обосновка

За да се избегне удължаване на срока на действие на механизма, наличните след 
приключването му средства следва да бъдат прехвърлени във фонд на МФР.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) лихвеният риск, произтичащ 
от падежна трансформация, поет от 
подпомаганата държава членка.

Or. en

Обосновка

Сметната палата изтъкна този лихвен риск в своето становище относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяка държава членка, по 
отношение на която се прилага 
процедура относно спазването на 
принципите на правовата държава, 
получава финансовата подкрепа, 
предоставяна по линия на механизма, 
само след като въпросната процедура 
бъде приключена и държавата членка 
е предприела коригиращи действия в 
съответствие с механизма на 
принципите на правовата държава, 
посочен в [предложението за 
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регламент относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)].
Ако по време на изпълнението на 
плана за възстановяване и 
устойчивост държава членка 
извърши тежки и многократни 
нарушения на принципите на 
правовата държава, на Комисията се 
предоставя правомощието да 
управлява пряко отпускането на 
средства по линия на механизма.

Or. en

Обосновка

Спазването на принципите на правовата държава, след като е посочено в ново 
съображение, следва също да бъде посочено и като изискване в член от регламента, 
тъй като то следва да бъде предварително условие за получаване на подкрепа от 
механизма.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) националният орган, който 
отговаря за изпълнението на 
инвестиционните проекти;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) когато е приложимо, 
информация за съществуващо или 
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планирано национално финансиране;
Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) мерките, предприети от 
държавата членка за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
включително мерките за 
предотвратяване, разкриване, 
докладване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и 
когато е целесъобразно, налагането 
на санкции. За целите на 
разкриването и докладването 
държавата членка използва 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението, която Комисията 
предоставя на разположение на 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага в националните планове за възстановяване и устойчивост да се 
включи изискването държавите членки да предоставят информация за това как 
възнамеряват да защитават финансовите интереси на ЕС. Това включва 
използването на информационно-технологичните инструменти на Комисията за 
откриване и докладване на нередности и измами (Системата за управление на 
нередностите) и базата данни ARACHNE.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение в 1. Комисията приема решение в 
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рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством акт за 
изпълнение. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

рамките на четири месеца от 
официалното представяне на плана за 
възстановяване и устойчивост от 
държавата членка посредством 
делегиран акт. В случай че Комисията 
даде положителна оценка на план за 
възстановяване и устойчивост, в това 
решение се определят реформите и 
проектите за инвестиции, които трябва 
да се изпълнят от държавата членка, 
включително междинните и крайните 
цели, както и финансовото участие, 
разпределено съгласно член 11.

Or. en

Обосновка

Правомощията, които се предоставят на Комисията, следва да се упражняват чрез 
делегирани актове в съответствие с хоризонталното условие, определено за 
одобрението на ФПП от Председателския съвет.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансовото участие, което 
трябва да бъде изплатено на вноски, 
след като държавата членка изпълни 
задоволително съответните междинни 
и крайни цели, определени във връзка с 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост;

а) финансовото участие, което 
трябва да бъде изплатено на вноски, 
след като държавата членка е 
постигнала съответните междинни и 
крайни цели, определени във връзка с 
изпълнението на плана за 
възстановяване и устойчивост;

Or. en

Обосновка

Крайните и междинните цели се постигат, а не се „изпълняват задоволително“.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава членка, не обосновават 
изменение на съответния план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
отхвърля искането в срок от четири 
месеца от неговото официално 
представяне, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
съображения в срок от един месец след 
съобщаването на заключенията на 
Комисията.

3. Когато Комисията счете, че 
причините, представени от съответната 
държава членка, не обосновават 
изменение на съответния план за 
възстановяване и устойчивост, тя 
отхвърля искането в срок от четири 
месеца от неговото официално 
представяне, след като предостави на 
съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
съображения в срок от един месец след 
съобщаването на заключенията на 
Комисията. Ако изпълнението е 
възпрепятствано поради една от 
следните причини, измененията се 
отхвърлят в тежки случаи на: 
(1) лошо управление;
(2) нередности;
(3) измама.

Or. en

Обосновка

Изменението на първоначалния план за възстановяване и устойчивост следва да бъде 
забранено, когато е свързано с лошо управление и нередности или измами.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След приключване на съответните 
договорени междинни и крайни цели, 
посочени в плана за възстановяване и 
устойчивост, одобрен в акта за 
изпълнение на Комисията, съответната 
държава членка представя на Комисията 
надлежно обосновано искане за 
плащане на финансовото участие и, 
когато е приложимо, на транша по 
заема. Тези искания за плащане могат да 

След приключване на съответните 
договорени междинни и крайни цели, 
посочени в плана за възстановяване и 
устойчивост, одобрен в делегирания 
акт на Комисията, съответната държава 
членка представя на Комисията 
надлежно обосновано искане за 
плащане на финансовото участие и 
когато е приложимо, на транша по 
заема. Тези искания за плащане могат да 
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бъдат подавани от държавите членки до 
Комисията на всеки две години. 
Комисията оценява в срок от два месеца 
от получаването на искането дали 
съответните междинни и крайни цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, са изпълнени 
задоволително. За целите на оценката 
се вземат предвид и оперативните 
договорености, посочени в член 17, 
параграф 6. Комисията може да се 
подпомага от експерти.

бъдат подавани от държавите членки до 
Комисията на всеки две години. 
Комисията оценява в срок от два месеца 
от получаването на искането дали 
съответните междинни и крайни цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, са постигнати. За 
целите на оценката се вземат предвид и 
оперативните договорености, посочени 
в член 17, параграф 6. В случай на 
докладвани нередности или измами 
или нарушения на принципите на 
правовата държава Комисията 
изготвя оценка на това до каква 
степен е засегнато постигането на 
целите. Комисията може да се 
подпомага от експерти.

Or. en

Обосновка

Спирането на плащанията трябва да се основава на оценка, изготвена от Комисията. 
За да се даде възможност за спиране плащания на основание на докладвани 
нередности, измами и незачитане на принципите на правовата държава. Тези 
основания следва изрично да бъдат включени в мотивите за изготвяне на оценка от 
Комисията.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 3, Комисията установи, че 
междинните и крайните цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, не са изпълнени 
задоволително, плащането на цялото 
или част от финансовото участие се 
спира. Съответната държава членка 
може да изложи своите коментари в 
срок от един месец от представянето на 
оценката на Комисията.

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 3, Комисията установи, че 
междинните и крайните цели, 
определени в решението, посочено в 
член 17, параграф 1, не са постигнати, 
плащането на цялото или част от 
финансовото участие се спира. 
Комисията може да посочи мерките, 
които трябва да бъдат приложени, за 
да се гарантира постигането на 
крайните и междинните цели. 
Съответната държава членка може да 
изложи своите коментари в срок от един 
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месец от представянето на оценката на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Дава се възможност на Комисията да посочи какви коригиращи действия могат или 
се предприемат от държавата членка. Освен това междинните и крайните цели не се 
изпълняват, а се постигат.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спирането се отменя, когато държавата 
членка предприеме необходимите 
мерки, за да гарантира задоволително 
изпълнение на междинните и крайните 
цели, посочени в член 17, параграф 1.

Спирането се отменя, когато държавата 
членка предприеме необходимите 
мерки, за да гарантира постигането на 
междинните и крайните цели, посочени 
в член 17, параграф 1.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на финансовите интереси на 
Съюза

1. При изпълнението на 
механизма държавите членки, които 
получават подпомагане или заем по 
линия на механизма, предприемат 
всички необходими мерки за защита 
на финансовите интереси на Съюза, и 
по-специално за да гарантират, че 
всички мерки за изпълнение на 
реформи и на инвестиционни проекти 
съгласно плана за възстановяване и 
устойчивост са в съответствие с 
приложимото право на Съюза и с 
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националното право.
2. Споразуменията, посочени в 
член 13, параграф 2 и член 19, 
параграф 1, предвиждат задължения 
за държавите членки: 
а) да проверяват редовно дали 
предоставеното финансиране е било 
правилно използвано в съответствие 
с всички приложими правила, както и 
дали всяка мярка за изпълнение на 
реформи и на инвестиционни проекти 
съгласно плана за възстановяване и 
устойчивост е била правилно 
изпълнена в съответствие с всички 
приложими правила, включително 
правото на Съюза и националното 
право; 
б) да предприемат подходящи мерки 
за предотвратяване, разкриване и 
решаване на случаи на измами, 
корупция и конфликт на интереси, 
съгласно определението в член 61, 
параграфи 2 и 3 от Финансовия 
регламент, и да предприемат правни 
действия за събиране на присвоени 
средства, включително по отношение 
на всякакви мерки за изпълнение на 
реформи и инвестиционни проекти 
съгласно плана за възстановяване и 
устойчивост;
в) да придружават всяко искане за 
плащане със:
i) декларация за управлението, в 
която се заявява, че средствата са 
използвани по предназначение, че 
информацията, предоставена с 
искането за плащане, е пълна, точна 
и надеждна, и че въведените системи 
за контрол дават необходимата 
увереност, че средствата са били 
управлявани в съответствие с всички 
приложими правила; както и 
ii) обобщение на извършените одити 
и проверки, включително 
установените слабости и евентуално 
предприети коригиращи действия;
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г) да събират, за целите на одита и 
контрола на използването на 
средства във връзка с мерки за 
изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти съгласно 
плана за възстановяване и 
устойчивост, в електронен формат и 
в единна база данни, следните 
категории данни:
i) име на крайния получател на 
средствата;
ii) име на изпълнителя и 
подизпълнителя, когато крайният 
получател на средствата е възлагащ 
орган в съответствие с разпоредбите 
на Съюза или на държавите членки в 
областта на обществените поръчки;
iii) собствено(и) име(на), фамилно(и) 
име(на) и дата на раждане на 
действителния(те) собственик(ци) на 
получателя на средства или 
изпълнителя съгласно определението 
в член 3, параграф 6 от Директива 
2015/849/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 
2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма;
iv) списък на всички мерки за 
изпълнението на реформи и 
инвестиционни проекти съгласно 
плана за възстановяване и 
устойчивост, общият размер на 
публичното финансиране, като се 
посочва размерът на средствата, 
отпуснати по линия на механизма и 
по линия на други фондове на Съюза:
д) да налагат задължения на всички 
крайни получатели на средства, 
отпуснати за мерките за изпълнение 
на реформи и инвестиционни 
проекти, включени в плана за 
възстановяване и устойчивост, или 
на всички други лица или образувания, 
участващи в изпълнението им, да 
упълномощават изрично Комисията, 
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OLAF, Европейската прокуратура и 
Сметната палата да упражняват 
правата си, както е предвидено в 
член 129, параграф 1 от Финансовия 
регламент, и да налагат подобни 
задължения на всички крайни 
получатели на отпуснатите 
средства;
е) да водят документация в 
съответствие с член 132 от 
Финансовия регламент.
3.  споразуменията, посочени в 
член 13, параграф 2 и член 19, 
параграф 1, също така предвиждат 
правото на Комисията да намалява 
пропорционално подкрепата по линия 
на механизма и да събира всички суми, 
дължими на бюджета на Съюза, или 
да изисква предсрочно погасяване на 
заема в случаи на измама, корупция и 
конфликт на интереси, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, или 
неизпълнение на задължения, 
произтичащи от посочените 
споразумения. При вземането на 
решение относно размера на сумата 
за събиране, намаляването или 
относно сумата, която трябва да 
бъде върната предсрочно, Комисията 
спазва принципа на 
пропорционалност и взема предвид 
тежестта на измамата, корупцията 
и конфликта на интереси, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, или 
неизпълнението на задълженията. На 
държавата членка се дава 
възможност да представи своите 
съображения, преди намалението да 
влезе в сила или да бъде изискано 
предсрочно погасяване.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 19 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 б
Плащания към крайните бенефициери
1. Въвежда се горна граница на 
общата сума, която действителен 
собственик на икономически 
оператор, който получава 
подпомагане по линия на механизма, 
може да получи, когато този 
собственик е физическо лице. 
Горната граница е 1 000 000 EUR на 
действителен собственик. 
Комисията се уведомява, ако горната 
граница бъде надвишена. Комисията 
преценява според всеки отделен 
случай дали в надлежно обосновани 
случаи може да бъде направено 
изключение. Комисията разработва 
ясно определени обективни критерии, 
които се публикуват под формата на 
насоки за органите на държавите 
членки без ненужно забавяне.
2. Комисията събира информация 
за всички плащания, извършени към 
всеки бенефициер, включително към 
действителния собственик, в 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението и изчислява общата 
сума за всеки действителен 
собственик.
3. Системата за отчитане на 
изпълнението се адаптира за тази 
цел.

Or. en

Обосновка

Следва да има специална разпоредба за плащанията към действителните собственици 
по линия на механизма, а не само към държавите членки.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17. Съответната 
държава членка може да поиска от 
Комисията да редактира 
чувствителна или поверителна 
информация, чието оповестяване би 
могло да застраши публичните 
интереси на държавата членка.

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета без 
ненужно забавяне плановете за 
възстановяване и устойчивост, одобрени 
с акта за изпълнение на Комисията в 
съответствие с член 17.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да участва в 
комуникационни дейности, за да 
гарантира видимостта на финансирането 
от Съюза за финансовата подкрепа, 
предвидена в съответния план за 
възстановяване и устойчивост, 
включително чрез съвместни 
комуникационни дейности със 
съответните национални органи.

2. Комисията може да участва в 
комуникационни дейности, за да 
гарантира видимостта на финансирането 
от Съюза за финансовата подкрепа, 
предвидена в съответния план за 
възстановяване и устойчивост, чрез 
поставяне на видим знак на Съюза, 
включително чрез съвместни 
комуникационни дейности със 
съответните национални органи. 
Комисията гарантира видимостта 
на разходите по линия на механизма, 
като посочва изрично, че 
подкрепяните проекти ясно се 
обозначават като „Инициатива на 
ЕС за възстановяване“.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е в съответствие с измененията на комисията по бюджети и на 
комисията по икономически и парични въпроси.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията докладва веднъж на 
всеки три месеца на Европейския 
парламент относно напредъка в 
постигането на междинните цели на 
плановете за възстановяване и 
устойчивост, както и относно 
взаимното допълване на плановете 
със съществуващи програми на Съюза.
Тримесечните доклади включват 
разбивка на изпълнението на 
бюджета на Съюза по държави 
членки, като се посочва кои дейности 
са били подкрепени от бюджета на 
Съюза, включително обобщените 
суми, получени от всеки краен 
бенефициер, като се използва 
цифровата система за отчитане на 
изпълнението.

Or. en

Обосновка

Това е изменение, предложено от докладчиците на комисията по икономически и 
парични въпроси и на комисията по бюджети, което докладчикът на комисията по 
бюджетен контрол подкрепя. Освен това се въвежда разбивка на изпълнението на 
бюджета по държави членки, което създава условия за мониторинг.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Цифровата система за 
отчитане на изпълнението 
централизира информацията, 
необходима за установяване на 
крайните получатели, включително 
техните действителни собственици, 
на финансовата подкрепа по линия на 
механизма за дейностите по 
механизма във всяка държава членка.

Or. en

Обосновка

За да могат да се установят получателите на подкрепа по линия на механизма, 
информацията за тях следва да се съхранява в една централизирана база данни. Това 
ще улесни мониторинга на изпълнението и в случай на измама, разкриването, 
разследването и наказателното преследване на нарушителите.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) раздел за всяка държава членка, 
в който подробно се описва как се 
прилага принципът на добро 
финансово управление в 
съответствие с член 61 от 
Финансовия регламент.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Годишният доклад се предава 
на Европейския парламент и на 
Съвета като част от годишното 
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интегрирано финансово отчитане и 
управленска отговорност и е част от 
годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета 
като отделна глава в доклада на 
Комисията във връзка с 
освобождаването от отговорност.

Or. en

Обосновка

Годишният доклад относно изпълнението на механизма и следователно относно 
използването на самия механизъм е част от процедурата за освобождаване от 
отговорност на Комисията, провеждана от Парламента.


