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КРАТКА ОБОСНОВКА 

През 2009 година Европейският парламент и Съветът приеха програма на Общността в 

подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото 

отчитане и одита, съобразно която следва да се предостави достатъчно финансиране 

посредством принос на Общността за функционирането на комитетите на надзорните 

органи и за създаването на международни счетоводни стандарти и международни 

стандарти за одит, и по-специално във Фондацията на Съвета по международните 

счетоводни стандарти (ФСМСС), Европейската консултативна група по финансово 

отчитане (ЕКГФО) и Надзорният съвет за отчитане и отразяване на обществения 

интерес (PIOB). Срокът на тази програма изтича на 31 декември 2013 г. Целта на 

настоящето предложение за регламент е да бъде подновена тази програма за 

следващата финансова рамка (2014-2020 г.), което ще позволи през следващия 

програмен период да бъдат извършвани директни вноски от бюджета на Съюза за 

финансиране на бенефициерите по програмата. Съфинансирането от страна на 

Общността гарантира, че бенефициерите са в състояние да изпълнят своята мисия в 

обществен интерес по независим и ефикасен начин, тъй като получават ясно, стабилно, 

диверсифицирано, надеждно и адекватно финансиране, благодарение на което могат да 

разчитат на необходимия експертен опит при обработването на информацията за 

разработване на висококачествени стандарти. Ето защо приемането на настоящето 

предложение за регламент на Комисията е изключително важно с оглед подобряването 

на условията за функциониране на вътрешния пазар чрез подпомагане на 

функционирането, дейностите или действията на гореспоменатите органи в областта на 

финансовото отчитане и одита. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки бенефициер на финансиране, 

предоставено по програмата, посочва на 

видно място, като например уебсайт, 

публикация или годишен доклад, че е 

получил финансиране от бюджета на 

Европейския съюз. 

Всеки бенефициер на финансиране, 

предоставено по програмата, посочва на 

видно място, като например уебсайт, 

публикация или годишен доклад, че е 

получил финансиране от бюджета на 

Европейския съюз, както и размера на 
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финансирането и делът, който той 

представлява от общата сума на 

финансите. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

предоставят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по искане на 

Европейския парламент или на Съвета. 

(5) Делегиран акт, приет съгласно член 

3, параграф 2, влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да предоставят 

възражения. Този срок се удължава с 

три месеца по искане на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Необходимо е срокът за отправяне на възражение да се увеличи, за да могат 

Парламентът и Съветът да се запознаят в дълбочина с предложения делегиран акт и 

да прецени дали приемането му в такъв вид е целесъобразно и правилно. 
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