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I. Въпроси от Комисията по бюджети 
 

№ Въпрос 

 

1 
1. 

 
Обхват на бюджета 

Какво е Вашето виждане за бъдещото развитие на бюджета на Съюза предвид все по-честото използване на гаранции, 
финансови инструменти, доверителни фондове и механизми? Как бихте гарантирали, че тези инструменти не 
застрашават договорените политики и осигуряват допълняемост? Какви мерки ще предприемете за защита на 
единството и прозрачността на бюджета, както и на прерогативите на бюджетния орган? 
 
Настоящият икономически климат се характеризира с бавен икономически растеж, високо равнище на необслужвани кредити в 
банковия сектор в някои държави членки и нежелание от страна на някои публични финансови институции и частни инвеститори 
да отпускат заеми за реалната икономика, и по-специално за МСП, като считат, че инвестициите в тях са високорискови. Това се 
случва въпреки дълъг период на много ниски равнища на лихвените проценти. В този контекст е налице възможност за форма на 
публична намеса, която стимулира както търсенето, така и предлагането на инвестиционни проекти. Твърдо вярвам, че публично-
частните партньорства могат да бъдат много ефективни, когато става въпрос за стимулиране на инвестициите. Убедих се в това в 
качеството си на член на Комисията, отговарящ за енергетиката, и на член на Комисията, отговарящ за цифровата икономика. 
 
Считам, че финансовите инструменти оказват доста положително влияние, понеже отстраняват пазарен недостатък и допълват 
други бюджетни инструменти. Финансовите инструменти и гаранции осигуряват лостов ефект и привличат други публични и 
частни ресурси, което е полезно във времена на ограничени бюджетни ресурси. Но те също така осигуряват допълняемост и могат 
да спомогнат за финансирането на проекти, които частният сектор иначе не би финансирал. Важно е използването на финансовите 
инструменти на ЕС да цели отстраняването на реални пазарни недостатъци и задоволяването на реални потребности, а не просто 
да замества други, вече съществуващи източници на финансиране.  
 
За някои области безвъзмездните средства вероятно ще останат най-подходящият източник на финансиране. В много други 
области обаче смесеното финансиране или използването на финансови инструменти и гаранции може да бъде много ефективно. 
Работата с групата на Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки и професионалните мениджъри на 
фондове е добър начин за осигуряване на такава допълняемост. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е много 
добър пример за това как бюджетът на ЕС може да бъде използван по ефикасен начин: с ограничени бюджетни ресурси ЕФСИ 
вече мобилизира 164 милиарда евро за инвестиции в икономиката на ЕС, за МСП и за инфраструктура.  
 



3 

 

Понякога се дискутира ползата на безвъзмездните средства в сравнение с финансовите инструменти. Нека не бъдем догматични в 
това отношение. Считам, че това, което е от значение, е да използваме ресурсите си по ефикасен начин и ангажирането на бюджета 
на ЕС да води до осезаеми за гражданите резултати.  
 
Ще следя за това единството и прозрачността на бюджета, както и прерогативите на бюджетния орган да се зачитат. Без съмнение 
финансовите инструменти са по-сложни в сравнение с безвъзмездните средства и се изпълняват извън бюджета чрез доверителни 
сметки или гаранционни фондове. Всички те обаче са отчетени в счетоводния баланс на Съюза въз основа на одитираните 
финансови отчети и като такива подлежат на контрол от страна на Европейската сметна палата и в рамките на процедурата по 
освобождаване от отговорност.  
 
Гаранциите, финансовите инструменти, доверителните фондове и инструментите се използват в условията на пълна прозрачност и 
при пълна отчетност пред Европейския парламент и Съвета. Те се създават чрез текст, приет чрез законодателната процедура, 
тоест с пълноправното участие на ЕП и Съвета; подробни доклади за изпълнението се предоставят от Комисията и/или от нашите 
институционални партньори на международно равнище (при финансовите инструменти на бюджетния орган всяка година се 
предоставят три доклада с подробни финансови данни, включително под формата на приложение към проектобюджета); 
предвидени са средносрочни прегледи (които в някои случаи все още са в ход), за да се даде възможност на Европейския 
парламент и на Съвета да получат по-задълбочена представа относно изпълнението, както по отношение на политиката, така и на 
финансовите последици, и да изразят законодателна позиция относно по-нататъшното развитие и използване на тези инструменти. 
 
Имам твърдото намерение да направя всичко необходимо, така че докладването относно тези инструменти да е улеснено и да 
задоволява потребностите на получателите си, за да се постигнат информирано вземане на решения във връзка с бюджета и 
засилване на демократичния контрол. 
 
Преразглеждането на Финансовия регламент представлява важна стъпка в тази посока, тъй като води до по-ефективно докладване 
относно финансовите инструменти, и за първи път с промените бюджетните гаранции и финансовата помощ се включват във 
Финансовия регламент. С нетърпение очаквам да работя в тясно сътрудничество с Комисията по бюджети и Комисията по 
бюджетен контрол, за да следя за това всички опасения на бюджетния орган във връзка с тези инструменти да бъдат отстранявани. 
 
По отношение на доверителните фондове Комисията пое ангажимент на последното заседание по съгласуване на бюджета за 
2017 г. да информира редовно бюджетния орган за планираното и текущото финансиране и операции на доверителните фондове, 
включително за вноските на държавите членки. Ето защо възнамерявам да представя още през 2017 г. заедно с проектобюджета за 
2018 г. работен документ, който отговаря на изразените опасения, и да предложа мерки за подходящо участие на Европейския 
парламент.  
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Накрая, бих желал да подчертая, че финансовите инструменти са само средство в услуга на политиките на ЕС. Те не застрашават 
договорените политики и не следва да се разглеждат като заплаха за провеждането на която и да е политика. 
Използването им през следващите години ще зависи от нивото на очакванията, амбициите, свързани с бюджета и политиките на 
ЕС, и дали те представляват подходящ инструмент в полза на тези политики.  
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2. 

 
Забава на изпълнението/Прогноза за плащанията  

Големи забави в изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. доведоха до спад на потребностите от плащания 
през 2016 г. и 2017 г. Този факт е тревожен за самите програми и крие риск от ново натрупване на неплатени сметки в 
края на периода на изпълнение на Многогодишната финансова рамка (МФР). Какви мерки ще предприемете за 
противодействие на тенденцията на непълно усвояване на бюджетните кредити? Как планирате да избегнете ново 
натрупване на неизпълнени плащания в края на периода на изпълнение на МФР? След многократно отправени искания 
Комисията най-накрая предостави прогноза на плащанията до 2020 г. по повод на междинния преглед/междинното 
преразглеждане на МФР. Ангажирате ли се с ежегодното актуализиране на тази прогноза на плащанията, така че да се 
предоставя достатъчно информация на бюджетния орган, за да може да взема правилни решения? 

Равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г., разрешено от тавана на МФР и инструментите за гъвкавост, 
очевидно бе недостатъчно за справяне с големите натрупани нужди от плащания, произтичащи от задължения, поети до този 
момент. Това доведе до натрупването на особено голям обем неплатени искания за плащане в края на 2014 г., по-специално за 
програмите на политиката на сближаване (24,7 милиарда евро). Това „необичайно“ натрупване бе значително намалено през 
2015 г. (8,2 милиарда евро) и бе изцяло изчистено през 2016 г.  

Изчистването на неплатените искания за плащане и включването в бюджета на допълнителни бюджетни кредити по функции 3 и 4 
за справяне с новите потребности в областта на миграцията и сигурността бяха улеснени от по-бавното от очакваното стартиране 
на новото поколение програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове. Този бавен старт 
доведе до по-слабо от очакваното равнище на плащания за тези фондове през 2016 г. и 2017 г., а впоследствие и в значителни 
маржове под таваните на плащанията през 2016 г. и 2017 г.  

Комисията предприема всички възможни мерки, за да помогне на държавите членки в изпълнението на ЕСИ фондовете, като 
внимателно наблюдава два основни елемента, които могат да окажат въздействие върху изпълнението: определянето на 
управляващите и сертифициращите органи и изпълнението на предварителните условия. По закъсненията се действа на високо 
политическо равнище чрез целенасочени писма до съответните държави членки съответно от членовете на Комисията, отговарящи 
за ЕСИ фондовете, и заместник-председателя Катайнен. Процесът на определяне на компетентните органи в държавите членки 
изглежда се ускорява и с държавите членки бяха договорени планове за действие за изпълнение на предварителните условия. 
Освен това в контекста на прегледа/преразглеждането на Финансовия регламент и на Регламента „Омнибус“ Комисията представи 
предложения за допълнително опростяване на някои аспекти на ЕСИ фондовете и за ускоряване на изпълнението по места.  

Ето защо за последните години от тази МФР се очаква всички програми да достигнат нормален ритъм и разходването, отбелязано 
през периода 2011—2013 г., да се повтори както за споделеното управление, така и за пряко управляваните програми. За 
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функция 1Б програмите отпреди 2014 г. следва да бъдат приключени през 2018 г. и 2019 г., а новите програми следва да се 
изпълняват нормално. Вследствие на това прогнозата за плащанията показва равнища на плащания над годишните тавани за 
периода 2018—2020 г.  

Очаквам, че рискът отново да има „необичайно“ натрупани неплатени искания за плащане в голям обем ще бъде значително 
намален от новия инструмент, позволяващ рециклирането на неизползваните бюджетни кредити за плащания от предходни години 
чрез общия марж за плащанията. Въз основа на текущата оценка не се очаква „необичайно“ натрупване в края на МФР. 

Както при всички прогнози обаче съществува присъща несигурност и би било по-добре да се създаде защитен буфер. Такъв буфер 
би бил осигурен от два допълнителни елемента: 1) обезщетението за използването на маржа за непредвидени обстоятелства за 
плащания, мобилизиран през 2014 г., да се изтегли напред във времето от годините 2018—2020 към 2017 година и 2) да се увеличи 
таванът на общия марж за плащанията, така че този таван да може да се увеличи допълнително през периода 2019—2020 г. И двата 
елемента са част от широкото съгласие, постигнато в Съвета относно междинния преглед/междинното преразглеждане на 
многогодишната финансова рамка (МФР), по които се надявам, че в скоро време ще бъде постигнато окончателно споразумение. 

Комисията ще актуализира редовно прогнозите си, както в краткосрочен план чрез така наречения доклад за активно наблюдение и 
прогнозиране на изпълнението на бюджета, така и в средносрочен и дългосрочен план. Ангажирам се да информирам Европейския 
парламент и Съвета относно оценката ни на устойчивостта на съществуващите тавани и да предложа съответните мерки, ако и 
когато е необходимо.  
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3. 

 
Подготовка на МФР след 2020 г. 

Съгласно член 25 от Регламента за МФР Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова 
рамка преди 1 януари 2018 г.: 

• С оглед на горепосоченото, бихте ли предоставили подробности относно очаквания график за представяне на 
законодателното предложение на 
Комисията за следващата МФР, както и дали и по какъв начин предвиждате да се ангажирате в истински и задълбочен 
политически диалог с  
Парламента относно нейното съдържание?  
 
Първата част на действащата МФР ясно показа ограниченията на бюджета на ЕС, както и че в сегашния си вид не е 
подходяща за справяне с непредвидени предизвикателства: 
 
• Според Вас какви поуки могат да се извлекат от настоящия период, за да се извърши всеобхватна реформа за периода след 

2020 г.? Какви биха били Вашите предложения за по-гъвкав, ефикасен и прозрачен бюджет на ЕС?  
 
В рамките на настоящото преразглеждане на МФР Парламентът вече изтъкна редица ключови приоритети, като 
например внасяне на корекции в продължителността на МФР, извършване на радикална реформа на собствените ресурси, 
поставяне на по-силен акцент върху единството на бюджета и необходимостта от по-голяма гъвкавост: 

• Какви биха били конкретните Ви предложения в това отношение? 

Съгласно член 25 от Регламента за многогодишната финансова рамка (МФР) Комисията представя предложение за нова 
многогодишна финансова рамка преди 1 януари 2018 г. На Комисията тепърва предстои да реши относно подходящия график за 
представяне на предложенията, но мога да Ви уверя, че ще участвам в истински и задълбочен политически диалог с Парламента.  
 
На този етап не всички предложения са готови, но вече могат да бъдат извлечени някои поуки. Настоящата МФР бе договорена 
през 2013 г. в контекста на икономическата криза и последиците от нея за публичните финанси. Оттогава Европейският съюз е 
изправен пред предизвикателства в областта на миграцията и сигурността от безпрецедентен мащаб, които оказаха огромен натиск 
върху бюджета на ЕС и наложиха използването в пълна степен на съществуващата гъвкавост. Така че съм съгласен, че следващата 
МФР трябва да се характеризира с по-голяма гъвкавост и приспособимост. 
 
МФР ще продължи да осигурява стабилна рамка за финансиране за програми, които допринасят за постигането на дългосрочните 
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стратегически цели на ЕС. Но също така ще бъде изключително важно да се намери правилният баланс между средносрочната 
предвидимост и гъвкавост, за да може да се реагира на непредвидени обстоятелства. В рамките на текущата МФР около 80 % от 
бюджета на ЕС са предварително разпределени, което не винаги дава възможност чрез бюджета да се реагира бързо на 
променящите се потребности. Ето защо ще потърся начини за допълнително увеличаване на гъвкавостта на бюджета, например 
чрез създаването на резерви, които да могат бързо да бъдат мобилизирани в рамките на основните програми на Съюза.  
На второ място, трябва да гледаме на бюджета на ЕС като начин за увеличаване на ефекта от действията на държавите членки, 
както и като начин за привличане на частни инвестиции и за справяне с неефективността на пазара. Някои елементи вече бяха 
споменати в съобщението на Комисията относно междинния преглед/междинното преразглеждане от 14 септември 2016 г. 

Като насърчаваме държавите членки да изготвят стратегически планове и да включват финансирането от ЕС в тези планове, 
стимулираме появата на благотворен цикъл, в който националните органи насочват по-добре финансирането си и генерират 
положителни вторични ефекти от бюджета на ЕС. Разбира се, опростяването и по-високата степен на стандартизация могат да 
помогнат допълнително. Можем да направим повече и за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в области, в 
които икономиите от мащаба и/или вторичните ефекти са значителни. Това ще бъде от ключово значение, за да се отговори на 
новите предизвикателства, като например в областта на миграцията, сигурността и отбраната, по възможност с нови инструменти 
и чрез обединяване на източници от различни равнища. 

По подобен начин бюджетът на ЕС, макар и сравнително малък по размер, може да играе важна роля като лост, като дори и малка 
парична сума може да окаже значително въздействие, когато е обвързана с условия, водещи до промени в националните политики. 
По-конкретно, финансовите инструменти, включително новите договорености, основани на ЕФСИ, могат да доведат до частни 
инициативи и да стимулират пазарно ориентирани решения, които допълват тези, основаващи се на безвъзмездни средства. 
Смятам, че тези нови инструменти могат да играят по-голяма роля, по-специално с оглед на инвестициите в инфраструктура в 
областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите, както и във връзка с политиката на сближаване. Необходимо е обаче 
да се установят ясни критерии за това кога действията да се финансират с безвъзмездни средства и кога — чрез финансови 
инструменти. 

В по-общ план трябва да бъдем по-убедителни в процеса на разясняване на нашите граждани на ползата от членството в ЕС. 
Парламентът без съмнение трябва да даде своя принос за това. Трябва да поставим бюджета на ЕС по-близо до гражданите и да си 
зададем въпроса — но също така да го зададем и на тях: как можем да използваме средствата на ЕС, за да постигнем възможно 
най-добри резултати, така че да се извлече максимална полза от всяко евро? Аз съм твърд поддръжник на принципите, залегнали в 
инициативата на ЕС „Бюджет, ориентиран към резултатите“. Те остават в сила и ще послужат като важни насоки за предложенията 
за следващата МФР. Ще разгледам също и оценката на съществуващите механизми и програми по отношение на европейската 
добавена стойност, ефективността и ориентираността към резултати в постигането на ключовите политически приоритети на ЕС, 
повишаването на лостовия ефект на бюджета, както и въздействието от бюджета и опростяването му, като същевременно се 
осигурява добро финансово управление. 
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В Междуинституционалното споразумение от 2013 г. относно МФР за периода 2014—2020 г. Комисията заяви, че „възнамерява да 
предложи Европейският фонд за развитие (ЕФР) да бъде включен в бюджета, считано от 2021 г.“ Внимателно ще анализирам 
следващите стъпки по този въпрос, като взема предвид всички съответни обстоятелства и съображения (вж. също отговора на 
въпрос № 17 на Комисията по бюджетен контрол). 

Във все по-голяма степен се очаква от Европейския съюз да поеме по-голяма отговорност за политиката на ЕС за сигурност и 
отбрана. В този контекст ще анализирам внимателно резултатите от подготвителното действие за научни изследвания в областта 
на отбраната и възможностите, които съществуват в тази област в контекста на следващата МФР.  

При изготвянето на предложения за следващата МФР ще бъде и удобният момент да се разгледат продължителността на 
следващата МФР и начинът, по който тя е съгласувана с политическите цикли на институциите. Внимателно ще разгледам 
вариантите за това как да бъдат съгласувани изискванията и времето, необходими за подготовката и усвояването на средствата на 
ЕС, особено на тези, които се разходват в рамките на споделено управление, с продължителността на МФР. 

Мисля, че една реформирана МФР за следващия период трябва да съдържа съгласувана реформа както на разходната част, така и 
на частта, свързана с финансирането. Ще разглеждам обстойно препоръките на групата на високо равнище по въпросите на 
собствените ресурси, които ще представляват важен принос за подготовката на предложенията за следващата МФР (вж. също 
отговора на въпрос 4 на Комисията по бюджети). 

В процеса на разработване на тези предложения ще започна широки консултации и ще изслушам внимателно становищата, 
изразени от Парламента. Очаквам плодотворно сътрудничество с Комисията по бюджети, основаващо се на доверие и взаимно 
уважение. Ще доразвия сътрудничеството с Европейския парламент, установено от предшествениците ми, що се отнася до 
завършването на междинния преглед/междинното преразглеждане на настоящата многогодишна финансова рамка и подготовката 
на следващата многогодишна финансова рамка.  

 

 
4. 

 
Собствени ресурси 

Европейският парламент отдава голямо значение на реформата на системата за собствени ресурси в бюджета на ЕС. 
Какви последващи действия възнамерявате да предприемете във връзка с идеите и предложенията, представени в 
окончателния доклад на групата на високо равнище за собствените ресурси? По-конкретно какви според Вас биха били най-
добрите кандидати за нови собствени ресурси и по какви критерии ще бъдат подбирани те? Кога ще предложите нова 
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система за собствени ресурси?  

Какви последващи действия вследствие на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси?  
 
Напълно подкрепям идеята, че системата на собствените ресурси, чрез която се финансира бюджетът на ЕС, има потенциал да 
играе по-важна роля в подкрепа на нашите политически цели и за намаляване на напрежението между държавите членки и 
институциите, свързано с финансите на ЕС. Когато човек наблюдава преговорите по собствените ресурси, по МФР или дори 
годишните бюджетни преговори, остава с впечатлението, че бюджетът на ЕС винаги е „ябълката на раздора“, където ползата за 
една държава членка винаги предполага разход за всички останали и обратното. Така че очаквам с нетърпение публикуването на 
доклада на Монти и се надявам, че той ще включва някои нови и практически ориентирани идеи за това как да се преодолее 
неприятната съревнователна нагласа.  
 
Комисията ще извърши много внимателна оценка на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси и на неговите 
препоръки, след като бъде публикуван. Препоръките на групата нямат официален правен статут, но както знаете, в нея участват 
трима видни членове на Комисията. Въпреки че бяха избрани да действат в личното си качество, те участваха активно в работата 
на групата.  
 
Кои са най-добрите кандидати? Какви са критериите за техния подбор? 
 
В първата оценка на групата на високо равнище вече се съдържа реалистичен набор от критерии за оценка на жизнеспособността 
на собствените ресурси или тяхната основа. Не е толкова трудно да се постигне съгласие по списък от научно определени или дори 
продиктувани от здравия разум изисквания. Истинското предизвикателство ще бъде да се стигне до етап, на който държавите 
членки ще бъдат действително склонни да вземат решения въз основа на други критерии, различни от това „какъв е най-добрият 
нетен резултат за моя годишен бюджет“. 
 
Затова аз ще се стремя да гарантирам, че икономическите съображения, като например секторната ефективност, съпътстващите 
ползи по отношение постигането на нашите цели на политиката или цялостната съгласуваност в рамките на фискалната 
архитектура на ЕС, ще останат сред централните теми на дискусиите. Надявам се, че докладът на Монти ще съдържа известен 
новаторски тласък в същата посока. Надявам се също, че ще мога да разчитам на вашето активно сътрудничество през 2017 г. при 
подготовката на основите за такъв разумен, ориентиран към изпълнението на политиките дебат.  
 
 
Тези въпроси бяха обсъдени и на междупарламентарната конференция, която се проведе тук през септември. И това беше много 
добър ход — националните парламенти да бъдат включени на ранен етап в дебата. Разбирам, че обсъждането ще продължи по 
време на предстоящата седмица на европейския семестър, както и в рамките на няколко национални парламентарни камари и 
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комисии по бюджета и европейските въпроси. Това би трябвало да създаде известен импулс с цел извършване на смислена за 
гражданите на ЕС реформа, така че да разберат какво Съюзът прави за тях по по-добър начин.  
 
В какъв срок? 
 
На първо място Комисията ще анализира задълбочено доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси, както е 
предвидено в Съвместната декларация от ноември 2013 г. относно собствените ресурси. За разлика от Регламента за МФР не 
съществува правно обвързваща дата за внасяне на предложението за ново решение относно собствените ресурси (РСР). 
Действащото решение е безсрочно. Но, разбира се, по традиция РСР обхваща същия период като многогодишната финансова 
рамка. И доколкото приходната част е важен градивен елемент на цялостния финансов пакет за следващия финансов програмен 
период, следващите предложения за приходната част трябва да бъдат представени навреме, за да могат да бъдат договорени 
успоредно с бъдещата МФР. Така преговарящите страни ще разполагат с всички елементи, от които се нуждаят, за да се стигне до 
успешна развръзка.  

 
 
 

5. 

 
Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти/финансови дейности на ЕИБ 

В Специален доклад № 19/2016 на Европейската сметна палата „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови 
инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.“ се посочват особено ниските нива на усвояване на 
финансовите инструменти, управлявани от групата на ЕИБ (43 % в сравнение с 60 % за инструментите, управлявани от 
други управители на фондове). Как бихте обяснили това? 
 
В доклада се посочват също и по-високите от очакваните разходи за изпълнение на финансовите инструменти през 
периода 2007—2013 г. Конкретно как мислите, че ЕИБ може да помогне за повишаване на ефективността на разходите 
при изпълнението на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти? Бихте ли описали най-общо личното си виждане за 
специфичната роля на ЕИБ като единствената банка, чието създаване е предвидено в Договорите? 
 

В отговорите си по Специален доклад № 19/2016 на ЕСП Комисията предостави обща информация, която разяснява естеството на 
ниските нива на усвояване на финансовите инструменти, управлявани от групата на ЕИБ. Що се отнася до инвестициите в МСП, се 
очаква допълнително значително увеличение до края на периода на допустимост. За инвестициите във фондове за градско 
развитие, инфраструктурният характер на проектите предполага по-сложни процеси за получаване на разрешение, държавна 
помощ и предварителни плащания за работа. 
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Що се отнася до по-нататъшните подобрения, следва да се припомни, че принципът на таксите, основани на резултатите, вече е 
залегнал във Финансовия регламент. Този принцип се прилага във Финансовото и административно рамково споразумение 
(FAFA), подписано от Комисията с ЕИБ, което е в основата на всички споразумения за делегиране, подписани с ЕИБ в рамките на 
текущия програмен период 2014—2020 г. В средносрочните оценки на програмите, предвидени да бъдат извършени през 2017 г., 
следва да се направи оценка на разходната ефективност на метода за изпълнение. Ще поискам от моите служби да обърнат 
специално внимание на тази информация и да я вземат предвид при разработването на новото поколение от програми по 
следващата многогодишна финансова рамка. 
 
В по-общ план считам, че ЕИБ е партньор от съществено значение за изпълнението на бюджета на ЕС чрез новаторски финансови 
инструменти и бюджетни гаранции. Привеждането на политиката ѝ в съответствие с политиките на ЕС, нейната финансова 
стабилност и експертен опит, както и нейното широко покритие на всички държави членки, я прави уникална финансова 
институция. Аз категорично възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с ЕИБ за разработването на новаторски начини за 
използване на бюджета на ЕС с цел постигане на лостов ефект. Вече работя с ЕИБ в качеството си на комисар в областта на 
цифровата икономика, например чрез създаването на Фонд за широколентов достъп в рамките на Механизма за свързване на 
Европа. Същевременно ще направя необходимото, за да гарантирам, че са взети предвид всички опасения на Европейския 
парламент относно отчетността и докладването от страна на ЕИБ и съм сигурен, че това е целта и на самата ЕИБ. Групата на ЕИБ, 
разбира се, е също и стратегически партньор на ЕС в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и носи 
пълна отговорност съгласно неговата уредба. 

 

 

 
6. 

 
Опростяване  

В рамките на действащата МФР държавите членки се сблъскват с все повече трудности при усвояването на фондовете на 
ЕС, като настояват пред Комисията да предложи преразглеждане на Финансовия регламент и на няколко други 
регламента. Една от основните цели е опростяването. Изключителната сложност за бенефициентите да се възползват 
от тези фондове е един от основните проблеми, с които Европейският съюз трябва да се справи, от гледна точка на 
бюджетната ефективност, надеждността и имиджа. Този проблем излиза извън рамките на действащата МФР и е един 
от ключовите въпроси за бъдещата МФР. Какви биха били конкретните Ви предложения в това отношение? 
 

Намерението ми е да се завърши текущата инициатива за опростяване и да постигна възможно най-голям напредък за бъдещия 
период на МФР. Европейската комисия е взела мерки за опростяване по отношение на бенефициентите на програми на ЕС, което 
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си заслужава да припомним.  
 
 
Законодателни дейности през 2012 г. 
 
През 2012 г. беше направена стъпка към по-съгласувани и опростени финансови правила . Комисията представи предложения за 
програмите, обхванати от МФР за периода 2014—2020 г., с които: 
 

• намалява броя на програмите и инструментите 
• ги групира в единна рамка с общи правила 
• опростява процедурите за кандидатстване и деклариране на разходите от страна на крайните бенефициенти 
• улеснява внедряването на иновативни финансови инструменти 
• става възможно използването на доверителни фондове на ЕС и  
• подобрява разходната ефективност на проверките. 

 
Приемането на секторните основни актове беше обект на постоянно наблюдение от страна на ГД „Бюджет“ чрез контролната 
таблица за опростяването, при което бяха откроени няколко големи постижения. В повечето случаи обаче инструментите за 
опростяване бяха въведени по избор (а не задължително) и биха могли да бъдат използвани от службите на Комисията (при пряко 
или непряко управление) или от държавите членки (при споделено управление). 
 
Преразглеждане на Финансовия регламент/секторните правни основания („Омнибус“) през 2016 г. 
 
Опитът, натрупан от 2014 г. насам, както и работата на групата на високо равнище от независими експерти за наблюдение на 
опростяването за бенефициентите на европейските структурни и инвестиционни фондове показаха, че съществуват възможности 
за по-нататъшно опростяване. Общественото допитване относно преразглеждането на Финансовия регламент също показа, че 
заинтересованите страни в тази област имат ясни очаквания. Въз основа на това през септември 2016 г. Комисията направи 
предложение (COM(2016) 605). 
 
Това предложение за преразглеждане на Финансовия регламент представлява „качествената“ част от средносрочния преглед на 
МФР, насочен към все по-опростени и по-гъвкави финансови правила. То е един от основните елементи на инициативата на 
Комисията за ориентиран към резултатите бюджет и отменя Правилника на Комисията за прилагане на Финансовия регламент. 
Вместо тези два текста ще има само един — Финансовият регламент. Това води до значително намаление на финансовите правила 
на ЕС с 25 % в сравнение с предишните правила.  
Чрез обединяването на Финансовия регламент и 15 секторни акта в един-единствен акт Комисията се стреми към последователни и 
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бързи преговори/приемане от законодателя на политическо споразумение до средата на 2017 г. и влизане в сила на 1.1.2018 г., така 
че да това да има отражение върху последните три години от действащата МФР. 
 
Предложението от 2016 г. съдържа опростявания на финансовите правила за бенефициентите на безвъзмездни средства, нивата на 
контрол, комбинирането на средства и използването на финансови инструменти. Комбинирането на различни средства от ЕС е 
добър начин за по-добро използване на бюджета и гарантира възможно най-голямо оползотворяване на евентуалните полезни 
взаимодействия. 
 
 
Предложението за преразглеждане на Финансовия регламент включва и съответните промени в секторните финансовите правила, 
определени в 15 законодателни акта във връзка с многогодишните програми („Омнибус“). Настоящите предложения за промяна на 
правилата за европейските структурни и инвестиционни фондове се съсредоточават върху по-опростени и по-гъвкави правила. Те 
се основават на предложенията на групата на високо равнище за опростяване на ЕСИ фондовете. Ето кратък преглед на 
направените предложения за опростяване: 
 
1. Намаляване на административната тежест за бенефициентите 
По-лесно използване на опростените варианти за разходите (ОВР) 

• Отстраняване на горния праг за еднократни суми 
• Задължително използване на опростените варианти за разходите по ЕФРР и ЕСФ в случаите, в които публичната подкрепа 

не надвишава 100 000 EUR за операции, които не са изпълнени изключително чрез обществени поръчки 
• Разширяване на използването на единни ставки  
• Използване на проектобюджетите като допълнителен метод за определяне на опростените разходи в случаите, в които 

публичната подкрепа не надвишава 100 000 EUR (член 67, параграф 5, буква а) от Регламента за общоприложимите 
разпоредби (РОР) 

• Изясняване на изискванията за проверки на управлението, когато се използват опростени варианти за разходите 
• Възможност за финансиране въз основа на изпълнението на условия, свързани с напредъка в изпълнението 
• Възможност за Комисията да приема делегирани актове за определяне на опростени варианти за разходите и свързани с тях 

методи (член 67, параграф 5 от РОР) 
 
Съвместни планове за действие 

• По-ниски минимални изисквания за публичните разходи, разпределени за даден съвместен план за действие 
(5 милионна евро вместо 10 милиона евро) и за дела на публичната подкрепа за дадена оперативна програма (5 % вместо 
20 %) 

• Без минимални изисквания за първия съвместен план за действие, представен по цел „Инвестиции за растеж и работни 
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места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС) 
• Облекчени изисквания за съдържанието 
• Не е нужно управителният комитет на съвместния план за действие да бъде различен от мониторинговия комитет за 

програмата 
 
 
2. Увеличаване на полезните взаимодействия  
Комбиниране на ЕСИФ и ЕФСИ — изрични разпоредби, даващи възможност за пропорционално разпределение на разходите от 
европейските структурни и инвестиционни фондове в съчетание с други инструменти на ЕС; 
 
 
3. По-ефективно използване на финансовите инструменти (изменения на Регламента за общоприложимите разпоредби — РОР) 
В предложението се предвижда пряко възлагане на публично притежавани банки или институции, действащи по силата на 
публичен мандат, за постигане на икономическо развитие, както и някои други изменения с цел опростяване или изясняване на 
разпоредбите, свързани с финансовите инструменти (одит, финансови корекции, отрицателни лихви). 
Предложението на Комисията разширява и увеличава възможностите за комбиниране между различните форми на европейско 
финансиране, по-специално ЕФСИ, с финансови инструменти на ЕС, управлявани пряко или непряко от Комисията (бюджета на 
Съюза), и европейските структурни и инвестиционни фондове, управлявани от държавите членки.  
 
 
4. Опростена и по-стройна администрация на ЕС 

• Осигуряване на правна сигурност за използването на електронни документи (свързано с „електронното сближаване“) 

• Допълнителна възможност за определяне на потенциалните нетни приходи от дадена операция въз основа на единна ставка, 
установена на равнището на държавата членка за генериращите приходи операции. Освен това допълнителната възможност 
за намаляване на процента на съфинансиране с цел преодоляване на генерирането на приходи сега се предлага да бъде на 
разположение през целия програмен период, а не само в момента на приемането на програмата; 

• С цел да се насърчат държавите членки да се възползват от оценяването на големите проекти от независими експерти, се 
предлага да се даде възможност декларацията за разходите да се представя на Комисията на по-ранен етап; 

• Премахване на понятието „дребномащабни“ във връзка с възможността за финансиране на инфраструктура за културен и 
устойчив туризъм. 

Тъй като съществува широк консенсус с ЕП и Съвета, че е необходимо опростяване на финансовите правила, сега се отваря 
уникална възможност за приемане на амбициозното предложение на Комисията. 
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Вътрешна рационализация на равнището на службите на Комисията 
В рамките на стратегията за ориентиран към резултатите бюджет службите на Комисията също постоянно набелязват и прилагат 
мерки, които могат да доведат до опростяване за бенефициентите: 

• най-добри практики по отношение на разходната ефективност на контрола;  
• елементи, които могат да предизвикат усложнения в работната среда;  
• по-нататъшно опростяване на вътрешните процедури. 

 
 
Подход за финансиране от ЕС за следващата МФР — допълнително опростяване в следващото поколение програми 
Предложенията от 2016 г. за опростяване на Финансовия регламент и на секторните правила, описани по-горе, са технически и не 
подлежат на политически дебати относно основния подход за финансиране за следващата МФР.  
Съществува потенциал за допълнително опростяване при подготовката на правните основания за следващата МФР, а именно чрез 
осигуряване на по-голяма хармонизация на правилата, приложими за различните програми.  
По-нататъшното опростяване на финансирането от ЕС очевидно ще трябва да бъде ключова част от законодателните предложения 
за следващата МФР. Въпреки това все още е твърде рано да се навлиза в подробности, защото трябва да се разгледат внимателно 
различните мнения на заинтересованите страни, държавите членки, Комитета на регионите, Сметната палата и т.н., както и да се 
вземат предвид текущите проучвания. 
 
На този етап е важно да се работи в следните области за следващото поколение фондове на ЕС: 
 

• Да се доразвие подходът „бюджет, ориентиран към резултатите“ и да се разгледат най-добрите механизми за предоставяне 
на подкрепа от страна на ЕС за бенефициентите. Например, можем ли да постигнем повече чрез плащания, основани на 
резултатите? Сегашното разпределение на задачите между различните фондове на ЕС ли е най-добрият начин на 
предоставяне на подкрепа, като се вземат предвид новите предизвикателства? 

• По-нататъшно централизиране на финансовите правила, приложими за споделеното управление (основно за европейските 
структурни и инвестиционни фондове). 

• Осигуряване на единен одитен подход. 

• Ускоряване на сертифицирането на разходните структури. 

• Единен набор от правила за даден вид подкрепа от ЕС, например финансовите инструменти, с цел да се избегне 
дублирането на разпоредби. 
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• Увеличаване на степента на стандартизация по отношение на разходите и видовете проекти. 

• За структурните и инвестиционните фондове следва да се намерят начини за улесняване на спазването на правилата за 
държавната помощ.  
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II. Въпроси от Комисията по бюджетен контрол 
 

№ Въпрос 

 Последващи действия относно ангажиментите, поети от Комисията 

1 
1. 

 
По време на публичното изслушване, проведено на 2 октомври 2014 г. от комисиите на Европейския парламент 
по бюджети, бюджетен контрол и правни въпроси, кандидатът за заместник-председател на Комисията 
Кристалина Георгиева реагира положително на някои опасения и въпроси, изразени от членовете на Комисията 
по бюджетен контрол, по-специално по отношение на следното: пълната прозрачност при предоставянето на 
финансиране от фондовете на ЕС; необходимостта от увеличаване на отговорностите на държавите членки 
при изпълнението на бюджета на ЕС; подобряването на резултатите на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) и осигуряването на безпроблемни отношения с нейния надзорен съвет; борбата с измамите, 
корупцията и отклонението от данъчно облагане и подкрепата за усилията, полагани от държавите членки, за 
борба срещу организираната престъпност; европейската добавена стойност на публичните инвестиции на ЕС; 
ефективността на агенциите на ЕС; как по-добре да се оценява и докладва финансовият резултат на Съюза — 
включително последващите действия; как най-добре да се контролира съответствието с финансовите правила 
и да се наблюдава постигането на политическите цели; използването на национални декларации; как да се 
намали разхищаването на финансови средства; вредното въздействие на европейските инвестиции по 
отношение на преместването; как да се съкрати времето за предприемане на действия по нередностите — 
подобряване и прилагане на коригиращите мерки; как да се подобри проверката от страна на Комисията и 
Евростат на данните на държавите членки за брутния национален доход (БНД) и защитата на традиционните 
собствени ресурси по отношение на измамите — по-специално във връзка със сивата икономика. До каква степен 
г-н Йотингер възнамерява да изпълни ангажиментите, поети от неговия предшественик? 

Ще гарантирам пълна приемственост по отношение на изпълнението на искания, направени от органа по освобождаване от 
отговорност и приети от Комисията през предишни години.  
 
Комисията вече неколкократно е имала повод от 2014 г. насам да докладва на Комисията по бюджетен контрол относно 
постигнатия напредък и предприетите действия за решаване на въпросите, повдигнати от Европейския парламент. 
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Докладване за постигнатия напредък бе извършено чрез годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно последващите действия след освобождаването от отговорност (вж. доклад COM(2016) 674 final относно последващите 
действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година). Комисията вече предприе конкретни стъпки, 
за да изпълни повечето искания на Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за 
2014 г. — нови действия по 88 искания и текущи действия по 227 от тях.   
 
Това беше направено чрез изслушванията във връзка с освобождаването от отговорност и други видове обмен на мнения в 
Европейския парламент, отговори на писмени въпроси и други съобщения от заместник-председателя Георгиева и други членове 
на Комисията за съответните им портфейли, в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност или на ad hoc основа. 
 
Благодарение на доброто си сътрудничество с Комисията по бюджетен контрол Комисията постигна важни резултати през 
последните години, наред с друго, в следните насоки: 
 

- Що се отнася до прозрачността, тази година Комисията направи важна стъпка с публикуването през юли на т. нар. „пакет 
за интегрирано финансово отчитане“. В пакета се предоставя ключова информация както по въпросите на изпълнението, 
така и по въпросите на съответствието. 

- Що се отнася до изпълнението и икономическата целесъобразност, този пакет включва годишния отчет за управлението и 
изпълнението на бюджета на ЕС, който съдържа информация за напредъка на програмите по МФР за периода 2014—
2020 г. и най-новите данни за резултатите от програмите по МФР за периода 2007—2013 г. Комисията ще продължи своята 
работа по подобряване на качеството на изпълнението. 

- Що се отнася до съответствието, фактът, че Европейската сметна палата не само одобри годишните отчети на ЕС за девета 
поредна година, но и отчете намаляване на нивото на грешки от 4,4 % съгласно годишния ѝ доклад за 2014 г. на 3,8 % 
съгласно годишния ѝ доклад за 2015 г., е положителен сигнал за заинтересованите страни и показва, че усилията на 
Комисията и държавите членки за намаляване на нивото на грешки дават резултати. 

- Що се отнася до ефективността на OLAF, от 2012 г. насам Службата претърпя съществена реорганизация, чиято цел е да 
бъде засилена ефективността ѝ при провеждането на независими разследвания и да се гарантира използването на 
максимални ресурси за активна борба срещу измамите. Ефективността на OLAF при провеждането на разследвания се 
подобри значително през последните години, като понастоящем Службата работи по случаите по-бързо и започва и 
приключва повече разследвания, отколкото когато и да е било преди. 

- Комисията вече предприе мерки за осигуряване на безпроблемни отношения между OLAF и Надзорния съвет, по-
специално като предложи през 2016 г. изменение на Регламент № 883/2013 с оглед предоставяне на допълнителни 
гаранции за независимостта на секретариата на Надзорния съвет.  

- Създаването на Европейска прокуратура, както и приемането на проекта на директива относно борбата с измамите по 
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наказателноправен ред (Директивата за защита на финансовите интереси), продължават да бъдат основни приоритети в 
стратегията на Комисията за укрепване на наказателно правосъдие и борбата с измамите. 

 
Списъкът на изброените по-горе действия не е изчерпателен. В по-общ план, от превантивна гледна точка, опростяването на 
усвояването на фондовете на ЕС представлява основен елемент на инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“. 
Законодателството за програмния период 2014—2020 г. предлага широка гама от възможности за опростяване и намаляване на 
административната тежест. Комисията също така прилага активна политика на прекъсване и спиране на плащанията, когато това е 
необходимо. 
 
Що се отнася до коригиращите мерки, общият размер на извършените финансови корекции и събирания възлиза на почти 
3,9 милиарда евро през 2015 г., което съответства на 2,7 % от извършените плащания. Комисията също така представи за пръв път 
в края на финансовата 2015 година прогноза относно изложените на риск суми при приключване, т.е. консолидирана 
приблизителна оценка на грешките, които остават след прилагането на всички коригиращи мерки при приключване на 
програмите. Този подход отразява факта, че цикълът на контрол е многогодишен и обхваща повече от една година на 
финансиране и изпълнение на проектите. Процентното изражение на изложените на риск суми при приключване през 2015 г. 
варира между 0,8 % и 1,3 % за различните области на политиката. 
 
Както и моите колеги комисари, аз съм твърдо решен да продължа това добро сътрудничество и да изпълнявам действията, 
договорени в контекста на процедурите по освобождаване от отговорност през предишните години. 
 

 
2. 

 
Заместник-председателят Кристалина Георгиева започна своята работа по инициативата „Бюджет, 
ориентиран към резултатите“ в началото на мандата си на тази длъжност. Европейският парламент, и по-
специално Комисията по бюджетен контрол, категорично подкрепи нейните усилия и очаква да се премине към 
използване на бюджета на ЕС, основано в по-висока степен на изпълнението. Мислите ли, че е необходимо да се 
постави по-силен акцент върху изпълнението, и като член на Комисията, отговарящ за бюджета на ЕС, бихте ли 
продължили усилията на заместник-председателя Георгиева за реализиране на конкретни стъпки с оглед на 
бюджетиране, основано на изпълнението? 
 
Аз съм твърд поддръжник на инициативата „Бюджет, ориентиран към резултатите“. Стойността на членството в нашия Съюз е 
оспорвана повече от всякога. Положителното въздействие, което бюджетът на ЕС има върху хората и общностите, е много 
конкретен начин за доказване на стойността на нашите институции. Ограничеността на публичните ресурси в съчетание с все по-
чести и извънредни ситуации от значителен мащаб неминуемо води до необходимост от по-ефикасно изпълнение. През 
последните няколко години в рамките на инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ бяха използвани 
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възможностите, предлагани от рамката за изпълнение на бюджета на ЕС, въведена с настоящата многогодишна финансова рамка, 
за да се осигури по-ефикасно изпълнението, като в същото време се гарантира непрекъснатост на съответствието.  
 
Напредъкът в областта на бюджетирането, основано на изпълнението, се отличаваше с постепенни подобрения, които обаче бяха 
значителни. Сравнението с международните практики показва, че системата за изпълнението на бюджета на ЕС е силно развита и 
съответства на най-добрите международни практики: с нея се цели бюджетният орган да бъде информиран редовно относно 
изпълнението и постигнатите резултати. Тя включва също така използване при необходимост на елементи на бюджетиране, 
основано на пряко изпълнение, като например резерва за изпълнение в рамките на Кохезионния фонд. С цел да се увеличи 
качеството на информацията относно изпълнението, представяна на Парламента, тази година отчитането на изпълнението бе 
рационализирано и опростено. Годишният отчет за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС беше въведен като част от 
пакета за интегрирано финансово отчитане, който беше публикуван през 2016 г. за първи път. Наред с повишената прозрачност и 
отчетност този отчет предлага по-добра информация относно резултатите, постигнати посредством бюджета на ЕС.  
 
Съответствието, което е също толкова важно в контекста на инициативата „Бюджет, ориентиран към резултатите“, се подобри 
благодарение на упражняването на ефективен контрол. Вследствие на това в последния годишен доклад на Европейската сметна 
палата фигурираше по-нисък вероятен процент на грешки. Комисията допълва тази информация с оценка на ефективността на 
контрола през целия жизнен цикъл на програмите, използвайки изложените на риск суми при приключване като индикатор.  
 
Трети аспект е свързан с продължаване на усилията за опростяване. По-опростените правила водят до повишаване както на 
контрола върху програмите, така и на тяхната ефективност. Прегледът на многогодишната финансова рамка, представен от 
Комисията през 2016 г., беше изготвен въз основа на принципите относно бюджет, ориентиран към резултатите. Въз основа на 
тези принципи бе изготвено и предложението за бюджета за 2017 г., в което бе взето предвид изпълнението на програмите по 
бюджетните редове.  
 
На последно място, бюджет на ЕС, основан на информация относно изпълнението, предполага отчетност не само пред бюджетния 
орган, но също така пред по-широк кръг от заинтересовани страни и най-важното, пред европейските данъкоплатци. Чрез 
инициативата „Бюджет, ориентиран към резултатите“ се гарантира, че информацията относно изпълнението е адаптирана към 
нуждите на заинтересованите страни. Ето защо възнамерявам да продължа практиката с ежегодните конференции на тема 
„Бюджет, ориентиран към резултатите“. По време на настоящата си работа като комисар по въпросите на цифровата икономика и 
цифровото общество научих колко е важно да бъдат събирани заинтересованите страни и как това може да засили ролята на 
институциите на ЕС. Моето впечатление е, че конференциите на тема „Бюджет, ориентиран към резултатите“ доведоха до 
задълбочаване на политическия диалог относно изпълнението на бюджета на ЕС и бяха важен елемент при въвеждането на 
подобрения и при представянето на прегледа на многогодишната финансова рамка. Експертните срещи по въпросите на 
бюджетирането, основано на изпълнение, организирани с представители на европейските институции, обогатиха дейността по 
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темата „Бюджет, ориентиран към резултатите“ с ценен експертен анализ, увеличавайки основата на споделените знания относно 
най-добрите практики в областта на изпълнението и създавайки благотворен цикъл на дисциплина, отчетност и изграждане на 
доверие. На последно място, посредством уеб приложението EU Results (резултати, постигнати от ЕС) започна предоставянето на 
достъпна информация, предназначена за широката общественост, относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС, като по този 
начин може да се придобие представа за значителен брой проекти в рамките на Съюза. 
 
Ангажирам се да продължа усилията по инициативата „Бюджет, ориентиран към резултатите“ в областта на бюджетирането, 
основано на изпълнението, като предприема конкретни стъпки за преодоляване на сложността на съществуващата рамка за 
изпълнение и за оптимизиране на използването на информацията относно изпълнението. Въз основа на опита, придобит през 
последните две години по инициативата „Бюджет, ориентиран към резултатите“, ще бъдат извлечени ценни поуки за подготовката 
на новата многогодишна финансова рамка, включително за бюджетирането, основано на изпълнението, за новото поколение 
програми. В този контекст ще продължат да бъдат актуални ръководните принципи, съгласно които трябва да се отделя основно 
внимание на областите, в които разходваме средства, и на начините за инвестиране бюджета на ЕС, за оценка на неговото 
изпълнение и за съобщаване на постигнатите резултати. 
  

 
 

 
3. 

 
Надеждност на предоставяните от държавите членки данни 
 
В няколко от своите годишни доклади Европейската сметна палата отбелязва, че съществуват възможности за 
подобряване на точността на данните, които държавите членки предоставят на Комисията, във връзка със споделеното 
управление. Мислите ли, че Комисията би могла да направи повече за подобряване на това положение? Като член на 
Комисията, отговарящ за бюджета, какво бихте предприели по този въпрос? 

Данните, предоставяни на Комисията от държавите членки в рамките на споделеното управление, отразяват резултатите от 
контрола и одитите, извършвани на национално равнище. Предоставяните данни включват всички открити грешки. Независимите 
одитни органи и сертифициращи органи докладват също така относно слабостите в системите за управление и контрол. В рамките 
на надзорните си функции Комисията постоянно и непрекъснато работи с държавите членки, за да им помогне да подобрят 
ефективността на своите системи за контрол. Това може да се постигне и чрез планове за действие, чието изпълнение се следи 
внимателно от службите на Комисията. Проблемите, които не са отстранени на по-ранен етап чрез тези превантивни механизми, 
могат да бъдат предмет на коригиращите мерки, които Комисията може да предприеме, за да защити бюджета на ЕС (прекъсвания 
и спирания на плащанията, финансови корекции). 
 
По този начин Комисията ще продължи да предоставя насоки, съвети и подкрепа на държавите членки в техните усилия за 



23 

 

подобряване и консолидиране на системите им, включително, при споделено управление, на валидирането от 
одитните/сертифициращите органи на данните, предоставяни на Комисията. 
 
 
Всички тези въпроси бяха разгледани също в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност със съответните 
комисари, които, убеден съм, са предоставили всички поискани разяснения. 
 
Ще гарантирам, че генерална дирекция „Бюджет“ продължава да предоставя насоки за това как генералните дирекции трябва по 
надежден и последователен начин да докладват за данните от държавите членки в годишните отчети за дейността, включително 
във връзка с необходимите корекции, когато е целесъобразно.  
 

 
 

4. 

 
Подобряване на финансовото управление на политиката на сближаване 
 
Членът на Комисията, контролиращ разходите във връзка с политиката на сближаване, следва да не се ограничава само 
до установяване и санкциониране на нередности. Той следва да отговаря за събирането на информация относно причините 
за нередностите, както и на данни за сферите, в които са установени добри практики. Следователно какви решения бихте 
предложили, по-специално в случаите на несвързани с измами нередности, с цел контролиране и изпълнение на 
финансовите средства на политиката на сближаване? 

Съгласен съм, че Комисията следва да гарантира защитата на бюджета на ЕС не само посредством коригиращи мерки, но и 
посредством превантивни действия. 
  
В областта на политиката на сближаване Комисията вече е предприела такива превантивни действия, които доведоха до избягване 
на грешки.  
 
Тя предостави на държавите членки подробни насоки, организира обмен на добри практики, обучения и семинари и осигури нови 
инструменти, като например контролните списъци, редовно споделяни с националните одитни органи, и ИТ инструмента за 
извличане на информация (наречен Arachne), който спомага за предотвратяване и откриване на рискове от измами, по-специално 
от корупция в сферата на обществените поръчки.  
 
Особено внимание беше отделено на обществените поръчки и на спазването на правилата за държавна помощ, като в тази връзка 
бяха стартирани планове за действие, в които участват различните генерални дирекции, с цел отстраняване на причините за 
грешките. Комисията също така силно насърчи използването на опростените варианти за разходите, при които възможностите за 
грешки са значително по-ограничени. 
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Що се отнася до помощта, предоставяна на държавите членки за подобряване на техния административен капацитет, службите на 
Комисията предприеха целенасочени действия. Действията, които вече са осъществени или още са в ход, включват по-специално:  
 

- Партньорски обмен на експертен опит между органите, управляващи програмите („TAIEX REGIO PEER 2 PEER“); 
 

- Стратегическа програма за обучение на управляващите, сертифициращите и одитните органи и междинните звена във 
връзка с прилагането на новите регламенти; 
 

- Рамка на компетентностите за ефикасно управление и изпълнение на ЕФРР и Кохезионния фонд; 
 

- Специфични семинари в най-засегнатите държави членки относно прилагането на ефективни и пропорционални мерки за 
борба с измамите/корупцията, с които семинари се цели засилване на осведомеността относно рисковете и на 
положителното възприемане на възможността за осъществяване на превантивни мерки; 

 
- Пилотни „пактове за почтеност“ в сътрудничество с Transparency International. 

 
Съвместните усилия на Комисията и държавите членки постигат резултати. В годишния си доклад за 2015 г. Европейската сметна 
палата отбеляза, че нейните одити от 2009 г. насам показват, че нивото на грешки през програмния период 2007—2013 г. е 
значително по-ниско отколкото през програмния период 2000—2006 г.  
Усилията за допълнително намаляване на нивото на грешки от самото начало ще бъдат продължени през програмния период 
2014—2020 г. с въвеждането на нов и подобрен модел за осигуряване на увереност, чрез който се създават по-силни стимули за 
държавите членки да предотвратяват и коригират грешки. Например Комисията трябва да налага нетни финансови корекции в 
случаите, когато националните органи са пропуснали да установят сериозни недостатъци в системата за управление и контрол. 
Комисията ще продължи да оказва подкрепа на държавите членки при прилагането на тези нови системи и ще продължи да 
насърчава мерки за опростяване, като например опростените варианти за разходите. 
 

  
Скорошните изявления на г-н Йотингер 
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5. 

 
В изказването си на 26 октомври 2016 г. в Хамбург членът на Комисията Йотингер отправи явни и косвени 
дискриминационни забележки по отношение на китайците, жените и лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ). Бъдещият портфейл ще включва човешките ресурси. Би ли могъл 
членът на Комисията да обясни как ще насърчава многообразието по отношение на човешките ресурси, по-специално във 
връзка с етническите малцинства, жените и ЛГБТИ лица, както и как ще си възстанови доверието в това отношение? 
 
Много съжалявам, че думите, които използвах по време на изказването си, може да са обидили определени хора. Това не беше 
моята цел. Твърдо вярвам, че многообразието представлява сила и основна ценност в сърцето на европейския проект. По време на 
политическата си кариера, особено в европейските институции, непрекъснато съм изпитвал уважение към хората, които са 
различни, и съм осъзнавал как многообразието може да обогати нашия светоглед.  

Публичните администрации в цяла Европа трябва в по-голяма степен да се съобразяват с хората, които обслужват, като обръщат 
повече внимание на факта, че живеем в общество, характеризиращо се с многообразие и сложност. Убеден съм, че това трябва да 
важи и за Европейската комисия. Както обществото постоянно се развива, така трябва да се развива и начинът, по който работим в 
Комисията. За мен е въпрос на приоритет нашата работна сила да бъде многообразна и гъвкава и да се възползваме максимално от 
всички наши таланти, като използваме потенциала на всеки човек.  

От 1988 г. насам Комисията изготвя програми за действие, насочени към осигуряване на равни възможности, като в началото 
беше поставен особен акцент върху представеността на двата пола. В този контекст Европейската комисия постигна значителен 
напредък. В нашата работна сила вече участват много повече жени, като понастоящем те представляват около 55 % от общата 
работна сила. 

Считам обаче, че Комисията носи специална отговорност като инициатор и пазител на законодателството, което има за цел 
осигуряването на равни възможности за европейските граждани, и в тази връзка приветствам вниманието, което Европейският 
парламент обръща на тези въпроси. Намерението ми е да гарантирам, че Комисията е сред институциите, които постигат най-
добри резултати по отношение на многообразието и приобщаването.  

През следващите месеци възнамерявам да представя съобщение относно многообразието и приобщаването, в което се определят 
основните действия, които Европейската комисия възнамерява да предприеме за насърчаване на многообразието и приобщаването 
сред своите служители до 2019 г. Не само ще осигуря бързото финализиране на това съобщение, но също така ще следя за пълното 
прилагане на предложените мерки, след като те влязат в сила. 
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Казано просто, работна среда за нашите служители, в която се гарантира многообразието и приобщаването, води до постигане на 
по-добри резултати от страна на Комисията. Извършването на преценки не въз основана на талантите и достойнствата на 
кандидата за работа или члена на персонала, а въз основа на техния пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, етнически 
или социален произход и др., не само нарушава Правилника за длъжностните лица, но също така противоречи на всяка 
икономическа логика. Насърчаването на многообразието и създаваното на този вид приобщаваща среда са следователно основни 
средства за привличане на най-добрите служители и за предоставяне на най-доброто обслужване. И наистина нека не забравяме 
кои са нашите основни заинтересовани страни — европейските граждани, които представляваме и чието доверие трябва да се 
стремим да запазим. Като отразяваме многообразието в Европа и работим със пълния си потенциал, ще направим нашите 
гражданите съпричастни към работата, която вършим, и ще можем по-добре да разбираме и да отговаряме на нуждите на всеки. 

Искам да постигна много повече от простото спазване на правилата и съм решен да превърна ценностите на многообразието и 
приобщаването в неделима част от културата на Комисията. Трябва да се стремим към култура на работа, в която никой не 
чувства нужда да прикрива елемент от своята идентичност поради страх от дискриминация. Повишаването на осведомеността 
относно многообразието и приобщаването е от съществено значение. Такова значение има обаче и правната защита и аз ще 
подкрепям предприемането на систематични последващи действия за борба срещу случаите на дискриминация, неравенство или 
нетърпимост.  

Постигането до 2019 г. на целта, набелязана от председателя на Комисията в началото на нейния мандат, 40 % от ръководните 
длъжности да бъдат заети от жени, също ще бъде мой приоритет. До момента сме постигнали добър напредък, особено по 
отношение на процента на жените на висши ръководни длъжности. Независимо от това осъзнавам добре, че още много трябва да 
бъде направено, за да постигнем целта от 40 %. Възнамерявам да следя отблизо напредъка към целта от 40 % и да гарантирам, че 
всички служби на Комисията допринасят ефективно за постигането на тази цел. Виждам също и необходимост от действия за 
извличане на максимална полза от наличния талант на жените и за увеличаване на броя на жените, които кандидатстват за 
ръководни длъжности на висше и средно ниво. Тези действия ще включват например курсове за обучение, схеми за 
наставничество и гъвкави схеми на работа. 
 

 
6. 

 
Борбата с дискриминацията и равенството са едни от основните европейски ценности, върху които се основава 
Европейският съюз. Европейската комисия трябва да подкрепя и защитава тези ценности, за да се гарантира 
надеждността и легитимността на Европейския съюз като цяло във всички сфери на неговата дейност, както и 
по отношение на неговите политики в областта на вътрешното управление и човешките ресурси. Защитата на 
уязвими групи срещу омраза, дискриминация и насилие в рамките на Европейската комисия е от ключово 
значение.  
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Как възнамерява Комисията да гарантира в бъдеще чрез кодекса на поведение и какви са въведените 
инструменти, чрез които Комисията ще санкционира свои членове или служители, които правят изказвания, 
подбуждащи към расизъм и дискриминация, включително хомофобска и трансфобска омраза? Как възнамерява 
Комисията да гарантира, че нейните членове и служители защитават европейските ценности, като например 
тези в Хартата на основните права? 
 
Когато назначава члена, отговарящ за човешките ресурси, Комисията ще поеме ли ангажимент да приеме 
вътрешни политики за персонала на Европейската комисия, които напълно гарантират недискриминация на 
всички основания, посочени в Договорите и съдебната практика на ЕС, насърчават многообразието и по този 
начин създават действително приобщаващо работно място за всеки, включително за ЛГБТИ лицата? 
 
Как Европейската комисия възнамерява да реформира своите вътрешни политики за персонала, за да гарантира 
напълно приобщаващи работни места за всички, включително за ЛГБТИ лицата? 
 
Напълно съм съгласен, че равенството и борбата с дискриминацията са сред основните европейски ценности, върху които се 
основава Европейският съюз. Въпреки че Комисията вече разполага с правна рамка, която защитава тези ценности, възнамерявам 
да предприема по-нататъшни действия. Комисарите са поели ангажимент да защитават европейските ценности. В началото на 
мандата си те полагат тържествена клетва пред Съда, че ще спазват Договорите на ЕС и Хартата на основните права на 
Европейския съюз, ще изпълняват своята длъжност при пълна независимост и в общия интерес на Съюза и ще спазват 
задълженията си както по време на своя мандат, така и след неговото приключване. Председателят Юнкер много пъти е 
припомнял силния политически ангажимент на целия колегиум да гарантира зачитането и спазването на Хартата във всички 
политики на ЕС, за които Комисията отговаря. 

Що се отнася до възможните санкции, свързани със задълженията на комисарите, следва да се отбележи, че вече съществуващата 
правна уредба позволява решаването на всякакви ситуации: 

- В член 17, параграф 6 от ДЕС и раздел 2.1 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията се предвижда, че член на 
Комисията подава оставка, ако председателят му я поиска. Освен това, ако ЕП поиска председателят на Комисията да оттегли 
доверието си в някой член на Комисията, съгласно Рамковото споразумение председателят на Комисията изисква от този член да 
се оттегли или да обясни отказа си да направи това.  

- Съгласно членове 245 и 247 от ДФЕС в случай на сериозно нарушение Съдът може, по искане на Съвета или Комисията, да 
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освободи от длъжност или да лиши съответния член от право на пенсия или от други полагащи се облаги.  

- Комисията може да изрази публично своето неодобрение при по-малки нарушения, които не е вероятно да бъдат отнесени 
към Съда.  

Действията на Комисията се ръководят от ясна правна уредба, установена в нейния Правилник за длъжностните лица, и подлежат 
на контрол от страна на Съда. Комисията е длъжна да прилага изцяло разпоредбите на Конвенцията на Обединените нации за 
правата на хората с увреждания. 

Основните ценности за недискриминация са заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз, Хартата на 
основните права и Правилника за длъжностните лица. По-специално съгласно член 10 от ДФЕС Комисията трябва да интегрира 
недискриминацията във всички свои политики, включително в своята собствена политика за човешките ресурси. 

Въпреки това според мен тази правна рамка следва да бъде допълнена с вътрешни политики, които предвиждат конкретни 
подробни разпоредби за това как ценностите на равните възможности и недискриминацията, които са в основата на европейския 
проект, следва да се прилагат вътре в самите институции. В тази връзка планирам приемането на съобщение относно 
многообразието и включването.  

В допълнение към регулаторните мерки, които ще намерят място в съобщението, строгото спазване на принципа за недопускане 
на дискриминация ще бъде гарантирано също и чрез поредица от прояви за повишаване на осведомеността и посредством 
систематични последващи действия във връзка с прояви на дискриминация, неравенство или непоносимост. 

Както членовете на Комисията, така и нейният персонал се ползват с правото на свобода на изразяване. Разбира се, общественият 
интерес изисква това право да подлежи на някои законови ограничения, свързани със задълженията за лоялност, безпристрастност 
и сдържаност. 

Расистките и подбуждащите към дискриминация изказвания, включително хомофобска и трансфобска омраза, трябва да бъдат 
категорично осъждани и срещу тях трябва да бъдат предприемани действия. Комисията следва не само да повиши осведомеността 
сред служителите относно необходимостта да се съобразяват със своите етични задължения, но и непрекъснато да следи за 
предотвратяването на подобни прояви чрез кампании за информиране и повишаване на осведомеността. Тя следва и да разполага 
с убедителни и възпиращи дисциплинарни санкции в случите, в които служителите не спазват правилата.   

Задълженията на комисарите и възможността да им се налагат санкции са предвидени в Договора (членове 245 и 247 от ДФЕС) и 
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пояснени в Кодекса за поведение на членовете на Комисията. По отношение на членовете на персонала в Правилника за 
длъжностните лица се предвижда широк набор от възможни санкции за нарушения — от административно предупреждение до 
понижаване, а за най-сериозните случаи — уволнение и/или намаляване на пенсионните права. Комисията има специална служба 
(Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси) за разглеждане на случаите, при които персоналът е нарушил своите 
задължения. Санкции се налагат в съответствие със задълбочени процедури, при които се гарантира надлежното зачитане на 
правото на защита.  

Принципът на недопускане на дискриминация се прилага в пълна степен спрямо ЛГБТИ служителите. Сега действащата правна 
уредба е в пълно съответствие с този принцип, както по отношение на нейните разпоредби, така и по отношение на начина на 
тяхното прилагане. Както вече беше споменато, работната среда на Комисията трябва да бъде истински приобщаваща и никой не 
бива да чувства необходимостта да прикрива аспекти от своята самоличност поради страх от дискриминация. Напълно съм наясно 
с опасенията на ЛГБТИ служителите и се ангажирам твърдо да ги изслушвам и да ги подкрепям, по-специално чрез редовни 
контакти със сдруженията на ЛГБТИ.  

 
 

7. 
 
Предвид настоящия контекст на активни преговори с Китай, включително по няколко деликатни и 
чувствителни теми, считате ли, че ксенофобски коментари на границата на приемливото, отправени към 
китайските преговарящи от член на Европейската комисия, имат конструктивен принос за преговорната 
позиция на ЕС? 
 
Преговорите с Китай със сигурност не бяха засегнати от моите изказвания. Нека повторя колко съжалявам, че речта ми е породила 
впечатление за липса на уважение към народа на Китай. 

По време на моя мандат в Комисията, а и преди това на различните ми длъжности в Баден-Вюртемберг, аз демонстрирах моя 
голям интерес по отношение на развитието на икономиката на Китайската народна република и моето дълбоко възхищение от 
динамиката на китайската икономика. Имах многобройни ползотворни контакти с представители на Китайската народна 
република, както и с китайски дружества, в това число няколко пъти посетих Пекин. Аз допринесох активно за диалога между ЕС 
и Китай и винаги съм подчертавал, че Китай е наш партньор и сериозен конкурент. Преговорите с Китай трябва да бъдат от полза 
и за двете страни. Ето защо призовах за равни условия, когато става въпрос за чуждестранни инвестиции: китайските дружества 
трябва да могат да придобиват европейски предприятия, а европейските дружества — китайски такива.  
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8. 

 
Изпратихте ли официално извинително писмо на ръководителя на китайската мисия към ЕС във връзка с този инцидент 
и възможно ли е членовете на Комисията по бюджетен контрол да видят този документ? 
 
Вече изразих моето съжаление, че думите в речта ми са породили лоши чувства и дори може да са засегнали някого. Това не беше 
моята цел и аз поднесох извинение за това. Не съм изпращал официални писма. 
 
 
 

  
Отношения с лобистки групи  
 

 
9. 

 
На 18 май 2016 г. членът на Комисията Йотингер отпътува от Брюксел до Будапеща с частния самолет на 
германския бизнесмен и лобист Клаус Манголд. Въпреки че председателят на Комисията заяви, че полетът не е 
представлявал среща, която попада в обхвата на правилата на ЕС за етично поведение и прозрачност, би ли 
могъл членът на Комисията да обясни как самият той гледа на това, особено след като изглежда 
неправдоподобно да не е воден никакъв разговор, свързан с работата на Комисията, по време на двучасовото 
пътуване с г-н Манголд. Бихте ли посочили конкретния параграф от Кодекса на поведение, в който съвместните 
пътувания с нерегистрирани лобисти се изключват от категорията на „срещите“? Също така бихте ли ни 
представили изчерпателен списък с всички други контакти с лобисти, които според Вас не се считат за „срещи“?  
Какви действия е предприел членът на Комисията, за да избегне възникването на конфликт на интереси в 
бъдеще? 
 
Европейската комисия си взаимодейства с широк кръг от групи и организации, представляващи специфични интереси. Това е 
законна и необходима част от процеса на вземане на решения, с която се гарантира, че политиките на ЕС отразяват истинските 
нужди на гражданите. Процесът на вземане на решения трябва да е прозрачен, за да се даде възможност за адекватен контрол и да 
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се гарантира, че институциите на Съюза са отговорни за своите действия. 
 
Кодексът за поведение на членовете на Комисията не съдържа определение на понятието „среща“. В Решение C(2014) 9051 на 
Комисията обаче се съдържа определение на това понятие, а именно в член 2, буква а), който гласи: „среща“ означава двустранна 
среща, организирана по инициатива на дадена организация или самостоятелно заето лице или на член на Комисията и/или член 
на неговия/нейния кабинет за обсъждането на въпроси, свързани с изготвянето и прилагането на политиките на Съюза. Срещи, 
които се провеждат в контекста на административна процедура, създадена по силата на Договорите или на актовете на 
Съюза и която попада под пряката отговорност на съответния член на Комисията, както и срещи от личен или 
социаленхарактер или спонтанни срещи, са изключени от това понятие“.  
 
Взаимодействията с лобисти трябва да се разглеждат в светлината на това определение, за да се определи за всеки отделен случай 
кои от тях остават извън неговия обхват. В този конкретен случай не е било налице искане за среща нито по инициатива на г-
н Манголд, нито по моя инициатива. Унгарските органи предоставиха транспортното средство. 
 
 

 
10. 

 
Проверихте ли дали цената на полета от Брюксел до Будапеща с частен самолет на лобист би била в 
съответствие със стандартната допустима стойност за подаръци от 150 EUR? 
 
Съгласно Кодекса за поведение „присъствието на мероприятия по покана в случаите, в които членовете на Комисията 
представляват институцията, не се счита за гостоприемство.“ Пътувах до Будапеща на официална мисия като комисар и 
транспортът беше предложен от унгарското правителство. Следователно транспортът беше свързан с официална мисия и не може 
да се разглежда като подарък, предоставящ предимство с парична стойност. 
 
 

 
11. 

 
Г-н Гюнтер Йотингер пътува до Будапеща на 18 май 2016 г. с частния самолет на нерегистрирания лобист г-н 
Клаус Манголд във връзка с конференция за самоуправляващи се автомобили. Срещата и пътуването с г-
н Манголд не са били обявени в календара му.  
 
Според говорителя на Комисията Маргаритис Схинас г-н Манголд не работи по въпроси в областта на цифровите 
технологии, поради което това не се счита за среща, свързана с лобиране. Унгарското правителство твърди, че г-
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н Манголд е бил помолен да помогне за организирането на конференцията за самоуправляващите се автомобили, 
което показва, че той е свързан с портфейла на г-н Йотингер.  
 
Видеозаписи и снимки доказват, че г-н Манголд и г-н Йотингер са участвали заедно в конференцията за 
самоуправляващите се автомобили, преведена на 19 май в Техническия университет в Будапеща. 
 
Унгарското правителство твърди, че г-н Манголд е бил помолен да помогне за организирането на 
конференцията за самоуправляващите се автомобили. Защо Комисията отрича това? 
 
Ако г-н Манголд не работи в областта на цифровите технологии, защо е участвал в среща с г-н Орбан? 
 
Какви въпроси са били обсъждани, които да изискват присъствието на г-н Манголд? Бихте ли уточнили как 
изявлението на Маргаритис Схинас съответства на член 1 от Решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. за 
публикуване на информация относно проведените срещи между генерални директори на Комисията и 
организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014) 9048)? 
 
Как г-н Йотингер избира спътниците си, които не работят в сферата на неговия ресор? 
 
Както бе подчертано от унгарското правителство, г-н Манголд предоставя консултации по различни въпроси, в това число по 
конференции. Поканата да участвам в конференцията ми беше изпратена от министъра на националната икономика на Унгария, г-
н Михали Варга, и в нея се подчертаваше, че унгарското правителство е организатор на конференцията. Г-н Манголд 
консултираше унгарското правителство при организирането на конференцията. 
 
Въпросите, свързани с участието на г-н Манголд, следва да бъдат отправени към унгарското правителство, тъй като той не беше 
част от делегацията на Комисията. 
 
Съгласно Решение C(2014) 9051 на Комисията „членовете на Комисията оповестяват публично информацията за всичкисрещи, 
провеждани от тях или от членовете на техните кабинети, сорганизации или самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с 
изготвянето и прилагането на политиките на Съюза“. В него „среща“ се определя като „двустранна среща, организирана по 
инициатива на дадена организация или самостоятелно заето лице или на член на Комисията и/или член на неговия/нейния кабинет 
за обсъждането на въпроси, свързани с изготвянето и прилагането на политиките на Съюза.“ Г-н Манголд не е поискал среща за 
обсъждане на въпроси, свързани с изготвянето и прилагането на политиките на ЕС. Аз също не съм молил г-н Манголд за среща с 
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цел обсъждане на такива въпроси. 
 
Транспортното средство до Будапеща беше предложено от унгарското правителство. Следователно не съм избирал своите 
спътници. Като цяло, освен членовете на моя екип аз не избирам други спътници, независимо дали те работят в сферата на моя 
ресор или не. 
 
 

 
12. 

 
С над 270 срещи с представители на деловите среди от проведените общо 336 срещи с лобисти от декември 
2014 г. насам, членът на Комисията Йотингер определено е начело в списъка на членовете на Комисията, 
осъществяващи срещи със стопански лобистки организации. По-малко от 10 % от проведените досега срещи са с 
неправителствени организации (НПО). Как членът на Комисията Йотингер възнамерява да гарантира 
балансиран достъп за различните групи заинтересовани лица на новата си длъжност? 
 
Твърде често се твърди, че институциите на ЕС не се вслушват в тревогите на обикновените граждани и предприятията. Аз си 
взаимодействам с широк кръг от групи, сдружения, неправителствени организации и предприятия, представляващи специфични 
интереси. Това е законна и необходима част от процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че политиките на ЕС са добре 
балансирани и че се определят от съображения за добавена стойност и отразяват истинските нужди на гражданите. Броят на 
срещите по никакъв начин не е показателен за определена степен на влияние в процеса на вземане на решения на Комисията, тъй 
като аз изпълнявам своите задължения при пълна независимост в общ интерес на Съюза. Така например срещите с представители 
на бизнеса бяха ключов фактор за стимулиране на цифровизацията на европейската промишленост и за повишаване на 
осведомеността относно това колко е важно европейската промишленост да се трансформира и да използва възможностите на 
цифровия единен пазар, за да не изгуби своята конкурентоспособност. Процесът на вземане на решения трябва да бъде прозрачен 
и да позволява адекватен контрол. 
 
С оглед на въпросите, попадащи в моя портфейл, срещите в регистъра отразяват балансирано количество на а) искания за срещи 
от страна на заинтересовани страни и б) искания за срещи от моя страна. НПО не са ме молили за толкова срещи, колкото са 
поискали различните сдружения и предприятия. Въпреки това при всяка възможност аз обсъждах въпросите, свързани с 
цифровите технологии, с организации на потребителите, НПО и представители на интернет общността. 
 
На новата ми длъжност възнамерявам да си взаимодействам с широк кръг от интереси и да се вслушвам в мненията на всички 
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страни на обществото и икономиката. В бъдеще ще се радвам да се срещна с представители на организации и НПО, доколкото го 
позволява моят график, и в зависимост от целесъобразността на тези срещи, като ще прилагам всички правила, които са в сила 
понастоящем. 
 

 
 

13. 
 
Бюджетният портфейл под ръководството на бившия член на Комисията Кристалина Георгиева беше един от 
портфейлите, които досега привличаха най-слабо лобиране по отношение на планираните срещи на високо 
равнище. В миналото членът на Комисията Йотингер беше известен със срещите си с лобистки групи извън 
поверения му портфейл (вж. срещите с Фолксваген след скандала с емисиите). Как членът на Комисията 
Йотингер възнамерява да процедира по отношение на външните заинтересовани лица на новата си длъжност? 
 
Портфолиото за бюджета и човешките ресурси е от значение за широк кръг представители на специфични интереси, които с право 
изразяват своите опасения. Той включва по-специално държавите членки и регионалните правителства (следва да се отбележи, че 
спрямо срещите с институционални представители не се прилагат задълженията за прозрачност, определени в Решение 
С(2014) 9051 на Комисията), но също и неправителствените организации, представителите на гражданското общество и 
предприятията. Ето защо важна и законна част от задачите на отговорния член на Комисията е да изслушва и да си взаимодейства 
с тези представители, за да се гарантира, че политиките на ЕС са добре балансирани. Важно е също така всеки комисар да бъде 
добре информиран относно разнообразни въпроси, за да може активно да допринася за процеса на вземане на решения на 
колегиума. Аз не правя изключение от това правило.  
 
 
 

 

 
14. 

 
Етика и почтеност 
 
Членът на Комисията Кристалина Георгиева отговаряше също за управлението на човешките ресурси на 
Европейската комисия, което включваше контрол върху спазването на Кодекса за поведение на длъжностните 
лица на Комисията. След неотдавнашните скандали от личен характер (изказването в Хамбург на 26 октомври 
2016 г., пътуването с частния самолет на Клаус Манголд на 18 май 2016 г.) може ли членът на Комисията 
Йотингер да даде обосновано обяснение защо той е най-подходящият човек, който да ръководи тази област от 
дейността на Комисията? Какви конкретни мерки планира да предприеме членът на Комисията Йотингер, за да 
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помогне за подобряване на управлението на етиката и почтеността в Комисията? 
 
Съгласно член 17, параграф 6, буква б) от Договора за Европейския съюз председателят на Комисията взема решения относно 
вътрешната организация на Комисията. Председателят Юнкер ме помоли да поема поста от заместник-председателя Георгиева. 
Ще вложа целия си опит и ще се посветя в пълна степен на изпълнението на тези нови и важни задължения. Във връзка с това ще 
работя в тясно и постоянно сътрудничество с Европейския парламент, и по-специално с компетентните комисии. 

Що се отнася до подобряването на управлението на етиката и почтеността в Комисията, аз съм убеден, че сега действащата правна 
уредба и инструменти за управление вече осигуряват солиден и валиден инструментариум. Въпреки това е необходимо да се 
стремим към осигуряване на възможно най-доброто прилагане на всички етични изисквания. Редом с това трябва да се провеждат 
и редовни дейности за повишаване на осведомеността и обучение.  

Стриктното спазване на приложимите етични норми и стандарти — и от колегиума на членовете на Комисията, и от персонала — 
както и предприемането на подходящи последващи действия в случай на нарушения са според мен от жизненоважно значение. 
Това е от решаващо значение не само за да се гарантира, че Комисията, в качеството си на публична администрация, служи на 
обществения интерес безпристрастно, лоялно и при пълна почтеност, но и за да се вдъхне увереност на гражданите, че 
институциите работят в служба на обществения интерес. В тези особено трудни времена доверието на европейските граждани е 
по-важно от всякога. По всички тези причини за мен етиката е сериозен въпрос. 

Комисията разполага със строги правила, които наскоро бяха допълнително подсилени при реформата на Правилника за 
длъжностните лица. Комисията обаче винаги се стреми да подобри съществуващата рамка и да служи като модел за подражание. 

Прилагането на етични принципи е необходимо условие за поддържането на високи професионални стандарти в обществените 
услуги, но тези принципи трябва да се познават и да са ясни и разбираеми, за да бъдат цялостно прилагани. В тази връзка аз ще 
направя така, че да има повече възможности да се припомнят на всички служители приложимите спрямо тях етични правила и 
принципи. Съответно ние трябва да продължим да развиваме предлаганото обучение и да анализираме в каква степен е нужно да 
преразгледаме съществуващите насоки или да издадем нови насоки по значимите въпроси, засягащи етиката. Чрез действия за 
повишаване на осведомеността, обучения и т.н. Комисията следва да утвърждава култура, която се основава на ценностите и води 
до еднакво разбиране на етичните правила и принципи. Това според мен са най-добрите превантивни действия. 

С цел да се подобри управлението на етиката и почтеността в Комисията, аз ще подкрепя заедно с председателя и целия колегиум 
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на членовете на Комисията усилията  

 - за подсилване на Кодекса за поведение, предложен от председателя Юнкер, така че да се удължи преходният период за бившите 
председатели и комисари, и  

- за извършване на ежегодна проверка на декларациите за интереси на комисарите, включително на техните финансови интереси. 

Освен това съм готов за провеждането на ежегоден обмен на гледища с Комисията по бюджетен контрол и омбудсмана по 
въпросите на етиката, както и за провеждането на редовна кръгла маса с неправителствени организации, за да се обсъдят въпроси, 
свързани с етиката и почтеността.  

 

 

 

 
15. 

 

 
Генералният директор на OLAF: Конфликт на интереси 
 
След като колегиумът на членовете на Комисията взе решение да свали имунитета на генералния директор на OLAF по 
искане на белгийските органи в хода на разследване, свързано със случая „Дали“, той беше изправен пред троен конфликт 
на интереси: 
 
1. Докато колегиумът беше в процес на вземане на решение за сваляне на имунитета му, генералният директор 

разглеждаше възможността за започване на разследвания на OLAF срещу членове на Комисията. 
 
2. След като колегиумът взе решение за сваляне на имунитета му, генералният директор предприе правни действия срещу 

Комисията за предполагаемо нарушение при приемането на това решение, като едновременно с това продължи да 
представлява Комисията по въпроси на политиката, свързани с поверения му портфейл. 

 
3. След като свалянето на имунитета на генералния директор беше потвърдено, прокурорът на Белгия започна разследване 

на ролята му във въпросното наказателно дело. В същото време обаче прокурорът продължава да работи като 
партньор на OLAF, а следователно и на генералния директор, в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси 
на ЕС, на територията на Белгия. 

 
Съгласен ли сте, че тези конфликти на интереси биха могли да накърнят авторитета както на OLAF, така и на 
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Комисията? В ролята си на заместник-председател, отговарящ за OLAF, бихте ли гарантирали, че генералният директор 
на OLAF ще бъде отстранен от длъжност до приключване на разследването от белгийските органи и че ще бъде назначен 
временен заместник? 
 
 Комисията не счита, че има риск от конфликт на интереси. Искането на белгийските органи за отнемане на имунитета на 
генералния директор засягаше единично действие в хода на конкретно разследване. Решението на Комисията беше прието при 
надлежно отчитане на презумпцията за невиновност и в дух на лоялно сътрудничество с белгийските органи. 
 

1. Не съществува връзка между искането за отнемане на имунитета, което Комисията трябваше да разгледа, и възможните 
разследващи дейности на OLAF. Решението на Комисията беше прието без никакво влияние от страна на генералния 
директор на OLAF. Това решение очевидно не засяга оперативната независимост на OLAF, която Комисията се е 
ангажирала да спазва и защитава. 

  
2. Член 17, параграф 3 от Регламент № 883/2013 предвижда възможността генералният директор на OLAF да подаде 

жалба пред Съда на Европейския съюз, ако счита, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение 
неговата независимост. Използването на тази възможност не го поставя в положение на конфликт на интереси. Що се 
отнася до областта на политиката за борба с измамите, генералният директор на OLAF не действа самостоятелно и в 
тази област също не е установен риск от конфликт на интереси.   

 
3. Комисията не вижда конфликт на интереси в сътрудничеството между белгийските съдебни органи и генералния 

директор на OLAF, които изпълняват своите функции независимо в съответствие със съответно приложимите правни 
уредби и отговорностите си. Презумпцията за невиновност има предимство и е от първостепенно значение OLAF и 
неговият генерален директор да продължат да защитават финансовите интереси на Съюза, в това число в Белгия. 
 

При сегашните обстоятелства идеята за отстраняване от длъжност на генералния директор на OLAF не е уместна. Това би било в 
ущърб на независимостта на OLAF и би отслабило защитата на финансовите интереси на Съюза.  
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16. 

 
Предишен портфейл 
 
Член на Комисията Йотингер, докато заемахте длъжността член на Комисията, отговарящ за цифровата 
икономика и цифровото общество, инициирахте редица реформи във връзка със защитата на данните, 
пазаруването онлайн, цифровизацията, авторските права и др. Сега е време тези инициативи да бъдат 
подкрепени и защитени, за да станат част от европейското законодателство. Мислите ли, че промяната в 
портфейла би могла да създаде несигурност в сектора и да доведе до неуспех? 
 
През първите две години на мандата ми като комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество аз ръководих 
програмата в областта на цифровите технологии с ангажираност и ентусиазъм. Тъй като съм убеден, че цифровата революция 
представлява огромна възможност за всички европейски граждани и предприятия, аз допринесох за стратегията за цифровия 
единен пазар, като голяма част от действията, очертани в стратегията, бяха предложени на Комисията от мен. 
Сега е важно да се постигне по-нататъшен напредък по програмата. Тя обаче не е задача само на един комисар, а въпрос, по който 
работи екипът от комисари. Заместник-председателят Ансип ръководи координацията във връзка с цифровия единен пазар и ще 
продължи да го прави. Убеден съм, че работата по създаване на цифров единен пазар няма да се наруши, и съм готов да оказвам 
съдействие, доколкото новият ми портфейл го позволява, за да се осигури напредък по програмата в областта на цифровите 
технологии. 
 

 

 
17. 

 
Европейски фонд за развитие (ЕФР) 
 
Какво е Вашето мнение за включването на ЕФР в редовния бюджет? 

От създаването си с Римските договори през 1957 г. Европейският фонд за развитие (ЕФР) има своя собствена правна уредба и 
остава извън бюджета на ЕС. При все това, с предоставените за него финансови средства в размер на около 30,5 милиарда евро за 
периода 2014—2020 г. (11-и ЕФР) той представлява много голям дял от наличните средства за прилагане на сътрудничеството на 
ЕС за развитие. Ясно съзнавам, че Европейският парламент е дългогодишен поддръжник на пълното включване на ЕФР в 
бюджета на ЕС, по-специално от съображения за по-добър демократичен контрол и отчетност. 
 
За да се улесни включването в бюджета, дяловете от финансирането и финансовите правила, приложими за ЕФР, бяха поетапно 
хармонизирани през последните години, така че да бъдат възможно най-близки до тези, приложими за бюджета на ЕС.  
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Както е посочено в съобщението на Комисията относно междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР от 14 септември 
2016 г.1, що се отнася до включването на ЕФР в бюджета, Комисията внимателно ще анализира следващите стъпки, като вземе 
предвид всички съответни обстоятелства и съображения, в това число:  
 
− общия план и структура на инструментите за външни действия за периода след 2020 г.;  
− естеството на партньорството между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн след 

изтичането на срока на действие на Споразумението от Котону през 2020 г.;  
− поуките, извлечени от оценките на предишни действия, консултациите със заинтересованите страни и оценките на 
въздействието на различните мерки.  
 
Ето защо този въпрос ще фигурира в моя дневен ред в контекста на подготовката на следващата МФР.  

 
 

 

18. 

 
Защита на финансовите интереси на ЕС 
 
Какви действия предвиждате по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС, за да запазите 
създадената динамика, имиджа и целостта на инвестициите чрез бюджета на ЕС, по-специално в областта на 
политиката на сближаване? 
 
Запазването на създадената динамика, имиджа и най-вече целостта на инвестициите, извършвани чрез бюджета на ЕС, особено в 
областта на политиката на сближаване, налага многостранен подход, който обхваща бюджетирането, разработването на разходни 
програми и мерките за предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, както и борбата срещу измамите, корупцията и 
всяка друга незаконна дейност, застрашаваща финансовите интереси на Европейския съюз. Комисията остава ангажирана с това 
да взема постоянно необходимите мерки и да прилага най-добрите практики във всички тези области: 

• За разходния период 2014—2020 г. за първи път2 беше въведено задължение държавите членки да въведат в системите си 
за управление и контрол по отношение на споделеното управление на структурните и инвестиционните фондове 

                                                           
1 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно междинния 
преглед/междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ 
(SWD(2016) 299 final, 14.9.2016 г., стр. 36). 

2 Член 125, параграф 4, буква в) от Регламента за общоприложимите разпоредби. 
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пропорционални и ефективни мерки за борба с измамите. По принцип Комисията води постоянен диалог с държавите 
членки с цел да се повиши техният капацитет и да се подобрят инструментите им за борба с измамите. Така например на 
държавите членки бе предоставен инструмент за оценка на риска, наречен Arachne, който да спомогне за 
идентифицирането на рисковите проекти, договори и изпълнители, така че управляващите органи да могат да предприемат 
по-нататъшни действия. 

• Новите директиви за обществените поръчки предвиждат по-специално определянето на минимални стандарти при 
определението за конфликти на интереси, задължението държавите членки да предприемат подходящи мерки за откриване, 
предотвратяване и борба с конфликтите на интереси, разширяването на основанията за изключване на оферентите и 
въвеждането на задължителни електронни обществени поръчки от държавите членки до 2018 г.  

• Комисията също така подготвя актуализация на своята стратегия за борба с измамите (като е приложила напълно всички 
мерки, предложени в първата стратегия на Комисията за борба с измамите от 2011 г.) и активизира действията за 
насърчаване на национални стратегии за борба с измамите в държавите членки. 

 
  

Модел(и) за финансиране на ЕС 
 

 
19. 

 
Наскоро в Европейския план за действие в областта на отбраната Комисията прие, че вноските на държавите 
членки ще бъдат приспадани от структурната фискална корекция, която се очаква да бъде извършена от 
държавите членки, и че това третиране ще се прилага и за гаранциите до степента, до която те оказват 
въздействие върху дефицита и/или дълга. Какво е Вашето мнение за разширяване на принципа, така че той да 
обхване и други сфери на изразходване на средства с подобни механизми на участие от страна на държавите 
членки (т.е. местни и регионални инвестиции от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 
национално финансиране на проекти на ЕС и др.)? 
 
Бюджетните правила на ЕС, а именно Пакта за стабилност и растеж (ПСР), бяха договорени от всички държави членки с главната 
цел да се осигури устойчивостта на публичните финанси и да се постигне макроикономическа стабилност в ЕС. 

Правилата на ПСР не предвиждат изключването на нито един вид разходи от обхвата на бюджетния надзор, така че да се осигури 
устойчивостта на публичните финанси. Съгласно ПСР за всички публични разходи трябва да има адекватно финансиране. В 
противен случай ще има натрупване на публичен дълг и еврозоната ще се изправи пред риска отново да се сблъска с 
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неблагоприятните последици, които изпитахме по време на кризата с дълга в еврозоната. 

Въпреки това ПСР предвижда, че някои мерки, т. нар. „еднократни мерки“, могат да бъдат изключени от структурното салдо при 
определени условия и ако тези мерки имат преходно въздействие върху бюджета, което не води до трайна промяна в състоянието 
на бюджета. 

С цел да се избегне тълкуване на „еднократни мерки“, което противоречи на буквата и духа на ПСР и създава „вратички“ в 
рамката за бюджетен надзор, Комисията издаде точни насоки и ги сподели с държавите членки в рамките на групата на заместник-
членовете на Икономическия и финансов комитет. Тези насоки впоследствие бяха публикувани в доклада относно публичните 
финанси от 2015 г.3 Третирането като „еднократна мярка“ следва да остане във внимателно регламентирани граници. 

Освен това по-свободното тълкуване на ПСР за насърчаване на други политики на Комисията много често не е най-добрият 
инструмент, тъй като пречките пред тези политики често са от структурен характер и не са свързани с фискалната дисциплина. 
Преструктурирането на публичните разходи в посока на елементи, които в по-голяма степен способстват за растежа, или 
стратегически елементи може да помогне в това отношение, без да се застрашава надеждността на бюджетния надзор.   

 

 
20. 

 
Предвид факта, че моделът на финансиране на ЕС по същество следва модела на Германия, особено след 
въвеждането на еврото и на пакта за стабилност, и предвид факта, че считано от 14 октомври 2016 г. 
Германия въведе радикална промяна в модела на германското финансиране между федералната държава и 
провинциите, при който от 2020 г. до 2030 г. федералната държава ще финансира провинциите със сумата от 
над 9 милиарда евро годишно, как мислите, че тази промяна ще повлияе на новите финансови перспективи на ЕС? 
 
Взех под внимание наскоро сключеното споразумение в Германия за реформиране на системата на т. нар. „Länderfinanzausgleich“, 
включително възлагането на някои нови задачи на федералното равнище на управление и новите суми, които федералната 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Тези насоки включват няколко принципа, които следва да се вземат предвид комплексно при 
оценяването на това дали дадена мярка може да се счита за еднократна. Първо, еднократните мерки следва да бъдат мерки, които се изпълняват само веднъж. Второ, те не могат 
да бъдат постановени със закон или с автономен акт на правителството. Тези мерки не следва да обхващат несигурни компоненти на приходи или на разходи, както и 
целенасочени мерки на политиката, водещи до увеличаване на държавния дефицит. Накрая, те трябва да имат значително въздействие върху салдото по консолидирания 
държавен бюджет. 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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държава ще трябва да финансира. 

Бих искал обаче да изразя несъгласие с направеното във въпроса допускане, че „моделът на финансиране“ на ЕС „по същество 
следва модела на Германия“. По своя замисъл общият бюджет на ЕС никога не е бил система за бюджетно изравняване или 
значително, целенасочено преразпределение. Не съществуват преки финансови трансфери между държавите членки. Ефектите на 
преразпределение между регионите и държавите членки в резултат на бюджетните интервенции на ЕС до голяма степен са 
следствие от разпределянето съгласно разходни програми, като например тези в рамките на политиката на сближаване, които са 
насочени към постигането на цели, определени на равнището на ЕС. 

ЕС не разполага със система, при която  

- държавите членки прехвърлят финансови средства помежду си или  

- е налице федерално равнище на управление с независими източници на приходи, което може да прави преки бюджетни 
вноски към държави членки или региони. 

Ето защо от икономическа, и от правна гледна точка, двете системи не са сравними и предложената аналогия не може да се 
приложи.  

В рамките на изготвянето на новата МФР аз ще положа големи усилия за това принципите на субсидиарност, солидарност и добро 
финансово управление да бъдат спазвани. От решаващо значение също така е да се има предвид, че изпълнението на 
правомощията и задачите, възложени на равнището на ЕС, може да се очаква само ако те са подкрепени с пропорционални и 
достатъчни финансови средства.  

 
  

МФР 
 

 
21. 

 
През септември 2016 г. Комисията публикува своето съобщение относно междинния преглед/междинното 
преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Предвид настоящите обстоятелства и вероятното 
излизане на Обединеното кралство от Съюза какво е Вашето мнение относно необходимостта от извършването 
на задълбочено преразглеждане на МФР? Къде следва да се постави акцентът, ако и когато се преразглежда 
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МФР? 

На 14 септември 2016 г. Комисията прие Съобщението относно междинния преглед/междинното преразглеждане на 
многогодишната финансова рамка 2014—2020 г. — „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“.  
 
Комисията разглежда междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР като възможност да оцени повторно заедно с 
другите институции на ЕС и с държавите членки функционирането на МФР, да коригира приоритетите си и да подсили 
капацитета си за постигането на резултати във връзка с множество цели, както и да отговори на нови предизвикателства. 
 
Целта на пакета за междинен преглед/междинно преразглеждане на МФР е увеличаването на подкрепата за най-големите 
политически приоритети (напр. справянето с кризата с мигрантите, увеличаването на инвестициите и борбата с младежката 
безработица), осигуряването на бюджета на по-голяма гъвкавост и на възможност за по-ефикасна реакция при кризи, както и 
опростяването на функционирането на финансовите програми, така че ползите от тях да бъдат усетени по-бързо и при минимална 
бюрокрация. 
С пакета от предложения се предоставят допълнителни финансови средства в размер на 13 милиарда евро (от които допълнителни 
плащания в размер на 6,3 милиарда евро), за да може ЕС да отговори по ефикасен начин на новите предизвикателства. Комисията 
предложи да бъде изменен Регламента за МФР, за да се увеличи гъвкавостта на бюджета на ЕС. 
 
След интензивни преговори в Съвета и няколко неофициални срещи между Съвета и Парламента бе изготвен компромисен пакет, 
който може да послужи като основа за постигане на окончателно споразумение, след като бъдат оттеглени настоящите резерви.  
В компромисния пакет за включени следните допълнителни плащания: 
 

• 3,9 милиарда евро за миграция и сигурност (вътрешно и външно измерение). 
 

• 1,2 милиарда евро за Инициативата за младежка заетост, което е с 200 милиона евро повече, отколкото предложението на 
Комисията. Заедно с финансирането по ЕСФ, понастоящем за тази инициатива са налице допълнителни средства в размер 
на 2,4 милиарда евро. 

 
• Увеличаването на средствата чрез преразпределяне на важни програми във функция 1а „Стимулиране на растежа и 

създаване на работни места“ включва: 
o „Хоризонт 2020“: плюс 200 милиона евро 
o Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Транспорт: плюс 300 милиона евро 
o „Еразъм +“: плюс 100 милиона евро 
o Cosme: плюс 100 милиона евро. 
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Наред с другото, в това широкообхватно споразумение е предвидена така необходимата по-голяма гъвкавост по отношение на 
поетите задължения и на плащанията в Регламента за МФР, т.е. годишните налични средства за инструмента за гъвкавост ще се 
увеличат от 471 милиона евро на 600 милиона евро (по цени от 2011 г.), в допълнение към възможността за използване на 
неусвоени средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. 
През 2017 г. с тези нови инструменти за гъвкавост ще бъде постигната допълнителна гъвкавост чрез сума в размер до 
800 милиона евро (под формата на поети задължения). 
Освен това годишните налични средства за резерва за спешна помощ ще се увеличат от 280 милиона евро на 300 милиона евро по 
цени от 2011 г. 
 
Общият марж за поетите задължения също така ще бъде удължен във времето и ще има разширен обхват, за да обхване също така 
мерки в областта на миграцията и сигурността. 
 
Таванът на общия марж за плащанията ще бъде увеличен с общо 5 милиарда евро по цени от 2011 г. (2 милиарда евро през 2019 г. 
и 3 милиарда евро през 2020 г.), което ще позволи увеличаването на таваните за 2019 г. и 2020 г. чрез добавянето на маржове и на 
неусвоени суми от предишни години, без да е необходимо преразглеждане на тези тавани. Това ще спомогне за намаляването на 
риска от натрупване в края на МФР за периода 2014—2020 г., какъвто беше случая в края на предходната МФР.  
 
Макар процедурата за одобряването на междинното преразглеждане да се различава от тази за годишния бюджет, следва да бъдат 
отбелязани усилията на словашкото председателство да включи Парламента в този процес във възможно най-голяма степен. 
Съзнавам, че резултатът може да не отговори на всички очаквания, които са напълно оправдани. Но във време, когато 
увеличаването на разходите на ЕС е все по-непопулярно в целия Съюз, не бива да пренебрегваме предложения пакет.  
 
Приемането на междинното преразглеждане би представлявало значителен успех. То ще предостави стабилност и така 
необходимото единство в предстоящите трудни времена. С още малко усилия е възможно постигането на споразумение, но и 
двете страни трябва да проявят гъвкавост за тази цел. 
 
Ще работя усилено и в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с малтийското председателство за успешното постигане 
на споразумение през следващите няколко месеца, преди централно място да заемат други проблеми.  
 
Разбира се, никое политическо споразумение по междинното преразглеждане не може да накърнява законодателните прерогативи 
на двата клона на бюджетния орган. Трябва да запазим компетентността на Парламента и на Съвета в годишния бюджетен процес.  
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22. 

 
През 2017 г. следва да започне подготовката на новата МФР за периода след 2020 г. В тази връзка: 
 
- Как виждате мястото на политиката на сближаване в новата рамка — следва ли то да се разшири или точно 
обратното? 
 
- Смятате ли, че изпълнението на Кохезионния фонд следва да се удължи след 2020 г.? 
 
- Считате ли, че Механизмът за свързване на Европа е ефективен инструмент за прилагане на политиката и как виждате 
неговото място в бъдеще? 
 
- В рамките на настоящия програмен период беше предприето сериозно преориентиране към използването на финансови 
инструменти за различни политики и програми на Съюза. Първоначалните резултати, както и забележките на 
Сметната палата показват обаче, че финансовите инструменти са свързани с бавно изпълнение и създават допълнително 
неравенство между държавите — членки на ЕС, и регионите. Какво е Вашето мнение относно бъдещата роля на 
финансовите инструменти в политиката на сближаване и в другите политики на ЕС? 

В рамките на следващата МФР политиката на сближаване ще продължи да играе важна роля. Същото се отнася и за 
подпомагането на проекти, свързани с трансевропейска инфраструктура, в рамките на политиките за транспорта, цифровите 
технологии и енергетиката. През следващите месеци всички тези политики ще бъдат оценени в светлината на приноса им към 
целите на политиката. 
 
Вярвам, че разбирате, че не мога да отговаря на въпроса Ви относно размера на конкретните политики в рамките на следващата 
МФР на този ранен етап от подготвителния процес. Като първа стъпка трябва внимателно да оценим възможностите на бюджета 
за маневриране, като вземем изцяло предвид макроикономическите прогнози и други обстоятелства, които имат отношение към 
този период. Готов съм да се ангажирам с провеждането на широка консултация, включително с Парламента. 
 
Важно е да се проучат възможностите за използване на бюджета на ЕС с цел постигане на лостов ефект. Това може да бъде 
направено по различни начини, напр. чрез увеличаване на съфинансирането от националните бюджети с цел засилване на 
националната ангажираност по отношение на изпълнението на европейските политики или чрез по-широкото използване на 
финансови инструменти. 
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При настоящата МФР вече се наблюдава известно увеличаване на използването на финансови инструменти в сравнение с 
предходния период. В съобщението относно междинния преглед/междинното преразглеждане бе дадена първа оценка на тяхното 
прилагане, въз основа на която Комисията направи предложения за опростяване на използването им, особено ако бъдат 
комбинирани с европейските структурни и инвестиционни фондове и с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 
  
Използването на тези фондове на регионално равнище ще бъде един от елементите на оценка на резултатите от тези инструменти 
с оглед на следващата МФР. Бяха изразени опасения, че прилагането на тези инструменти е силно съсредоточено в по-
конкурентоспособни държави членки, по-специално що се отнася до ЕФСИ. Оказва се обаче, че ако отнесем предизвиканите чрез 
тези инструменти инвестиции към размера на икономиката, понастоящем Естония е на първо място, докато Германия например е 
в последната третина от държавите членки.  
 
Освен това Комисията предложи да разшири услугите на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, за да се 
гарантира, че държавите членки с по-слабо развити финансови пазари също могат да извлекат максимална полза от финансовите 
инструменти. 
 
Що се отнася до новата МФР, от основно значение за определяне на начина, по който използването на настоящите инструменти 
ще бъде допълнително разширено, ще бъде стриктното оценяване на тяхното функциониране (вкл. това на ЕФСИ), по-специално с 
цел определяне на най-ефективните начини на прилагане. 

 
 

23. 
 
Как мислите, че трябва да се промени системата за контрол на традиционните собствени ресурси (ТСР) с цел 
постигне на по-голяма независимост и устойчивост на финансите на ЕС?  

((Забележка: Ако въпросът се отнася по-скоро до собствените ресурси (СР), отколкото до традиционните собствени ресурси 
(ТСР), моля вижте отговора на въпрос BUDG 4.) 
 
Първо, в рамките на по-общата система на собствените ресурси (СР) следва да се вземе предвид цялостното значение на 
традиционните собствени ресурси (ТСР), които в по-голямата си част представляват мита. ТСР възлизат на 13 % от всички СР, 
така че устойчивостта на финансите на ЕС зависи много повече от другите СР, отколкото от ТСР. Въпреки това митническият 
съюз предоставя възможност за наличието на истински СР на ЕС, които генерират значителни приходи за бюджета на ЕС.  
  
Въпреки либерализирането на търговията, което е в ход, приходите в бюджета на ЕС от ТСР през последните десет години 
всъщност се увеличиха с около 25 % от 14,9 милиарда евро през 2006 г. на 18,6 милиарда евро през 2015 г. Изпълнението на 
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бюджета за 2016 г. потвърждава тази тенденция. Системата на ТСР се основава на два стълба — улесняване на търговията и 
защита на финансовите интереси на ЕС. Трябва да продължи осигуряването на подходящ баланс между тези два стълба с цел 
повишаване на независимостта и устойчивостта на системата на ТСР.  

 
 

24. 
Тъй като неотдавна състоялите се тристранни срещи относно бюджета за 2017 г. се проведоха под мандата на 
друг член на Комисията, бихте ли обяснили своята позиция по този въпрос? Какви са Вашите амбиции за 
бюджета за 2018 г. и какво е мястото на политиката на сближаване в него? 

Комисията действа колегиално. Това предполага провеждането на консултация с всички членове на колегиума преди започването 
на преговорите. Комисията и аз подкрепяме изцяло вече приетия бюджет за 2017 г. Приемането на бюджета за 2017 г. е много 
положителен знак за институциите на ЕС. Не беше лесно, но всички страни действаха отговорно и направиха необходимите 
отстъпки. Това е общ успех на институциите на ЕС и сигурно доказателство, че ЕС може да преодолява различията.  
 
Бюджетът е добър, тъй като с него се укрепват приоритетните области на конкурентоспособността, растежа и работните места, 
управлението на миграционните потоци и справянето със заплахите за сигурността в Съюза и в съседните ни държави, както 
предложи Комисията и за което се застъпваше и Европейският парламент.  
 
Бюджетът за 2018 г. ще гарантира, че ЕС разполага с необходимите средства, за да може отново да отговори ефективно на тези 
предизвикателства. По отношение на политиката на сближаване 2018 г. следва да бъде годината, през която изпълнението ѝ ще 
достигне нормален темп, което означава, че равнищата на плащания ще нараснат значително в сравнение с 2016 г. и 2017 г. Важно 
е за 2018 г. да бъде определено правилното равнище на необходимите бюджетни кредити с цел цялостно изпълнение на исканията 
за плащания, за да се избегне създаването на ново натрупване.  
 
 

 
25. 

 
За членовете на Европейския парламент преразглеждането на МФР е въпрос, който все още очаква решение. В 
качеството си на член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще положите ли 
достатъчно усилия за извършването в кратки срокове на ефикасен междинен преглед? 

Както посочих в отговора си на въпрос 21 по-горе, амбицията на Комисията е постигането възможно най-бързо на споразумение с 
Европейския парламент и със Съвета относно финансовите аспекти и изменението на Регламента за МФР. Затова ще продължа да 
работя конструктивно с малтийското председателство и с Парламента за успешното постигане на тази цел възможно най-бързо, за 
да гарантирам, че е отговорено по правилен начин на опасенията на Парламента. 
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26. 

 
Излизане на Великобритания от ЕС („Брексит“) 
 
В контекста на т.нар. „Брексит“ какво преразпределение на персонала предвиждате и как се подготвяте да го 
управлявате? 
 
Както бе посочено в изявлението след неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на 27-те държави 
членки, както и на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия от 15 декември 2016 г., преговорите няма да 
започнат преди Обединеното кралство да нотифицира за излизането си от Съюза. При това положение — както е предвидено в 
изявлението, Европейският парламент ще играе важна роля в този процес. По отношение на техническата подкрепа беше 
създадена работна група за разглеждане на всички въпроси, свързани с Брексит, с ръководител Мишел Барние като главен 
преговарящ. Тази нова служба работи под прякото ръководство на председателя Юнкер и във връзка с различните политики 
разчита на подкрепата на всички генерални дирекции и служби в цялата Комисия, които работят в тясно сътрудничество с 
Генералния секретариат и с Правната служба. 
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III. Въпроси от Комисията по правни въпроси 
 
№ Въпрос 

 
1. 

 
В качеството си на член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Вие ще носите главната 
отговорност за области, които пряко засягат персонала на институциите: наред с другото, наемане на 
персонал, условия на труд, Европейските училища. В контекста на все по-слабия демографски прираст 
институциите са изправени пред все по-голяма конкуренция от страна на други работодатели при набирането 
на персонал. В същото време, за да може да отговори адекватно и ефективно на настоящите и бъдещите 
предизвикателства, ЕС се нуждае от ефикасна публична служба с висококвалифициран и многоезичен персонал, 
чиито членове са подбрани измежду гражданите на държавите членки на възможно най-широка географска 
основа.  
 
Какво ще направите по отношение на стратегията на своя предшественик? По-конкретно какви мерки 
предвиждате да предприемете, за да привлечете и задържите най-добрите и най-талантливите служители? 
Как ще допринесете за създаването на действителна корпоративна политика за управление на способностите? 
По какъв начин ще гарантирате, че разпределението на човешките ресурси отговаря на приоритетите на 
Комисията с цел рационализация на методите на работа на Комисията? Как ще насърчите равенството между 
половете в процеса на набирането на персонал и през цялото време на професионалното развитие? Какво е 
настоящото действително състояние по отношение на гарантирането на равенство между половете сред 
персонала на институциите? Как ще допринесете за постигане на целта от 40 % висши ръководители и 
ръководители на средно равнище от женски пол в Комисията до края на мандата? Европейската комисия има 
уникалната възможност да даде пример и да насърчава тези политики в целия ЕС. Какъв съдържателен принос 
възнамерявате да дадете, за да гарантирате, че равенството между половете се насърчава на хоризонтален 
принцип, отвъд пределите само на вътрешните политики на Комисията? Каква е Вашата позиция по отношение 
на статута и правата на британските членове на персонала след „Брексит“?  
 
Дълбоко съм убеден, че европейската публична служба, в която работят отдадени и висококвалифицирани служители, е от 
първостепенно значение за постигането на резултати по нашата амбициозна програма. Казвал съм това многократно на хората, 
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които срещнах в работата си първо като комисар по въпросите на енергетиката и после като комисар по въпросите на цифровата 
икономика, както и на журналисти и на други заинтересовани страни. Изтъквал съм често и проактивно сериозната работа на 
служителите на ЕС. През последните години бяха лансирани значителен брой инициативи и въз основа на тях ще посветя работата 
си на осигуряването на подходящи условия на работа за персонала, за да може служителите да продължат да работят резултатно и 
ангажирано.  

Европейските институции трябва да продължат да бъдат конкурентоспособни на международния пазар на труда, за да привличат 
най-добрите и най-талантливите хора от всички държави членки. За тази цел ще продължа да прилагам политика на назначаване на 
служители, която се основава на заслугите, като същевременно ще подкрепям широкообхватни действия, целящи да покажат 
привлекателността на кариерата в европейските институции. Организирането на конкурси на ЕС следва да съответства в по-голяма 
степен на нуждите на институциите, като например наемането на персонал с по-високи квалификации в конкретни области (напр. 
икономика, финанси или енергетика, и др.). По-целенасочените конкурси на ЕС ще позволят привличането на най-добрите таланти 
от целия Съюз.  

Ще продължа да прилагам неотдавна приетата стратегия на Комисията за управление на талантите, чиято цел е използването в 
оптимална степен на талантите на хората, след като те бъдат назначени на работа. В трудния контекст на намаляване на човешките 
ресурси можем и трябва да направим повече за насърчаването на високи постижения от страна на управленския персонал, както и 
на мобилността и на кариерното развитие на служителите.  

В същия дух като комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще гарантирам, че решенията на Комисията за 
разпределяне на ресурсите се основават на сигурни данни, вземат предвид наличните бюджетни кредити и позволяват бързо 
преразпределяне на таланти към приоритетните области. Ще продължа да се стремя към постигането на полезни взаимодействия и 
ефикасност в рамките на координирането, подкрепата и на други хоризонтални функции на Комисията. Освен това ще подкрепям 
използването на гъвкави структури и съвместна работа, които водят до постигането по по-ефективен и бърз начин на резултати по 
отношение на целите на Комисията.  

В настоящата сложна политическа обстановка е необходимо да оползотворяваме талантите на всички — жени и мъже. 
Понастоящем жените в Комисията съставляват 55 % от всички служители. Комисията разполага с балансиран набор от мерки, 
които комбинират цели и мониторинг, свързани с пола, и са насочени към насърчаването на равнопоставеност между половете в 
процеса на назначаване и подбор и през цялото кариерно развитие. По отношение на жените на управленски длъжности, 
понастоящем жените на висши ръководни длъжности са около 31 %, а на средно управленско ниво — около 34 %. Комисията ще 
се възползва от напредъка, постигнат от 2014 г. насам, и ще засили усилията, за да постигне целта от 40 % жени на управленски 
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позиции до 2019 г. Ще подкрепям всички мерки, целящи увеличаване на броя на жените кандидати за висши и средни управленски 
позиции, като обучения, схеми за наставничество или гъвкаво работно време. Освен това ще помоля службите на Комисията да 
положат допълнителни усилия по отношение на първоначалните назначения на жени на длъжности на средно управленско ниво.  

В началото на новия ми мандат ще предложа на Комисията да одобри нова стратегия за многообразие и приобщаване по 
отношение на персонала в периода до 2019 г. Многообразието и приобщаването, които надхвърлят идеята за равнопоставеност 
между половете, са от значение за постигането на резултати в работата на Комисията, както и за сигнала, който отправяме към 
държавите членки и останалия свят.  

Равенството между мъжете и жените е една от основополагащите ценности на Европейския съюз. Въпреки че все още са налице 
неравенства, по-специално на пазара на труда, през последните десетилетия ЕС постигна значителен напредък благодарение на 
законодателството в областта на равното третиране, интегрирането на принципа на равенство между половете и конкретните 
мерки за утвърждаването на жените. В „Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“, 
публикуван през декември 2015 г., се определя рамката за бъдещата работа на Комисията за подобряване на равнопоставеността 
между половете. Ще работя в тясно сътрудничество с комисар Йоурова в тази област.   

Въпросът за бъдещето на гражданите на Обединеното кралство, работещи в институциите, ще бъде разгледан като част от 
преговорите във връзка с член 50. На този етап бих искал само да припомня казаното от председателя Юнкер веднага след 
референдума, а именно, че служителите от Обединеното кралство са преди всичко служители на Съюза и че ние сме поели 
ангажимент да ги подкрепяме. 

 
 
2.  

 
Каква е Вашата оценка на Решение C(2006) 1624/3 на Комисията относно политиката на Европейската комисия в 
областта на защитата на личното достойнство и борбата с психическия и сексуалния тормоз? Дава ли 
Решението правилен отговор на необходимостта от създаване и запазване на работна среда в Комисията, в 
която не се допуска каквато и да е форма на тормоз? Извън утвърдената с актове политика следва ли 
Комисията и членът на Комисията, отговарящ за човешките ресурси, да определят за себе си по-високи 
стандарти чрез своето лично поведение както по отношение на персонала, така и на широката общественост? 
 
Комисията е отдадена на мисията да осигурява работна среда, в която няма тормоз и където отношението към всички е с уважение 
и достойнство. Политиката на Комисията за борба с тормоза, която произтича от решение, прието през 2006 г., се основава както 
на превантивен подход, така и на ответни мерки. Превенцията включва обща информация, която се предоставя на целия персонал, 
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и обучение. Ответните мерки включват две процедури (една неформална и една официална), които се използват в ситуации на 
конфликти на работното място и обвинения в тормоз. 

За мен е от изключителна важност задължението на работодателя да гарантира уважение на достойнството на жените и мъжете на 
работното място. Не откривам създаден модел на тормоз в Комисията, който да представлява системен проблем. При все това 
искам да съм пределно ясен — дори и един-единствен случай на тормоз винаги ще бъде прекалено много. Ето защо Комисията 
следва да продължи превантивните си действия и поощряването на работна среда, в която цари уважение. Когато е необходимо, 
следва да продължат да се прилагат процедурите за официални разследвания и налагането на санкции. 

Като цяло въвеждането на политика за борба с тормоза бе положителна стъпка в процеса на осигуряване на по-уважителни 
работни отношения. По изпълнението на Решението на Комисията от 2006 г. се наблюдава добър напредък. Той се състои в 
предлагането на официални и неформални процедури, създаването на мрежа от доверени съветници, създаването на 
специализирани служби, които се занимават с потенциалните случаи на тормоз, организирането на обучения и издаването на 
брошури за персонала и ръководството. 

От 2006 г. насам съответните служби на Комисията натрупаха значителен опит в обработването на жалби за тормоз. Освен това 
Съдът на ЕС постанови редица решения по темата от 2006 г. насам. При все че тези решения вече са интегрирани в практиката на 
Комисията, те все още не са отразени в текста на Решението на Комисията. Поради тези причини една от законодателните 
инициативи, които ще предприема като комисар, отговарящ за човешките ресурси, е да се приеме преработено решение за 
превенцията и борбата с тормоза на работното място. 

 
 
3. 

 
Съгласно член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима 
европейска администрация. През 2004 г. и след това през 2014 г. Правилникът за длъжностните лица и 
Условията за работа претърпяха задълбочена реформа. Гражданите обаче очакват не само висококачествена 
служба, в която се зачитат принципите на почтеност и законосъобразност, но и това дейностите да се 
извършват в контекст, осигуряващ възможно най-голяма прозрачност. 
 
В своите резолюции от 15 януари 2013 г. и от 9 юни 2016 г. Парламентът изиска от Комисията да внесе — на 
основание член 298 от ДФЕС — предложение за регламент относно отворена, ефективна и независима 
европейска администрация. ЕП също така осъществи проучване относно европейската добавена стойност на 
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административно-процесуалното право. Парламентът е убеден, че правилата относно добрата администрация 
насърчават прозрачността и отчетността. Сега е по-важно от всякога да се утвърди легитимността на Съюза 
и да се повиши доверието на гражданите в неговата администрация. Ние считаме, че тази цел би могла да бъде 
постигната с регламент, който увеличава прозрачността, както и правната яснота по отношение на 
процедурите и задълженията на администрацията на ЕС спрямо европейските граждани. За голямо съжаление 
Комисията показа само нежелание и противопоставяне на регулирането на администрацията на ЕС. За нас това 
отношение е непонятно. Какви са Вашите възгледи? Какви доказателства са необходими, за да се убеди 
Комисията, че е крайно време да предложи гореспоменатия регламент? Ще си сътрудничите ли с Парламента за 
тази цел? 
 
За гражданите администрацията на ЕС изглежда недостъпна. С оглед на създаването на мостове и 
доближаването на администрацията на ЕС до гражданите бихте ли предвидили създаване на платформи, 
програми за обмен, провеждане на информационни сесии в държавите членки? 
 
Правилникът за длъжностните лица вече предоставя широка рамка от правила, принципи и практики, целящи открити, ефикасни и 
независими взаимодействия с гражданите на ЕС. Тези аспекти бяха подсилени с реформите на Правилника от 2004 г. и 2013 г. 
Като се има предвид, че Правилникът за длъжностните лица се прилага съвместно с други набори от хоризонтални правила, като 
Кодекса за добро поведение на администрацията, регламента за защита на данните и регламента за достъпа до документи, между 
много други, нивото на прозрачност, което е постигнато, е много високо. 

Когато става въпрос за секторни инициативи в полето на член 298 от ДФЕС, следва да се отбележи публичният регистър на всички 
правила за служителите на институциите на ЕС. Регистърът беше предвиден с реформата от 2013 г. на Правилника за 
длъжностните лица с цел да се повиши разбирането и прозрачността на вътрешното функциониране на институциите, като така се 
създаде доверие в администрацията. След като бе незабавно създаден, публичният регистър е вече на разположение на 
обществеността, като по този начин повишава степента на прозрачност в областта на правилата за персонала на ЕС. 

Комисията се е ангажирала да гарантира, че гражданите, предприятията и заинтересованите страни могат да си взаимодействат с 
администрация, която е открита, независима и ефикасна. За тази цел Комисията, подобно на другите европейски институции и 
органи, разполага с утвърден набор от хоризонтални правила, които уреждат нейното административно поведение. 

По отношение на кодифицирането на административното право на ЕС, на този етап Комисията не е убедена, че предимствата на 
използването на един-единствен хоризонтален инструмент, който би кодифицирал административното право, са повече от 
неудобствата. Предприемането на действия по предложението на Парламента не би означавало само ново законодателство. То би 
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изисквало също и преразглеждането на значителна част от действащото законодателство на ЕС. Дори ако бъде извършено 
внимателно и с чувство за мярка, кодифицирането вероятно ще предизвика затруднения, свързани с разграничаването между 
общите и специалните правила, и няма да доведе до по-ясно законодателство или по-лесни съдебни производства за гражданите и 
предприятията, които са засегнати. 

Освен това кодифицирането би премахнало гъвкавостта, която е нужна за адаптиране към конкретни нужди. Тези 
предизвикателства и трудности се потвърждават и от проекта на регламент, изготвен от Парламента. В текста все още не са 
посочени пропуските и несъответствията в действащото законодателство и следователно каква е обосновката за това да се 
предлагат хоризонтални законодателни решения като пропорционален отговор за запълването на тези пропуски. Освен това засега 
той не съдържа оценка на конкретното въздействие на разпоредбите, съдържащи се в него. Вместо да се впуска в изключително 
сложния процес на кодификация с неясна добавена стойност, Комисията възнамерява да продължи да работи по конкретни 
проблеми в момента на възникването им, да анализира източника им и след това да предприеме необходимите мерки. 

 
4. 

 
Съгласно член 11 от Договора за Европейския съюз „с цел да осигури съгласуваност и прозрачност на дейността на 
Съюза, Европейската комисия провежда широки консултации със заинтересованите страни“. Институциите 
поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителни организации и гражданското общество. 
Какво ще направите за по-доброто уравновесяване на приноса на корпоративните заинтересовани страни с този 
на гражданското общество и на отделните граждани? Какво ще направите за подобряване на публикуването на 
информация за заседанията и срещите със заинтересованите страни? 
 
Както е посочено в Програмата за по-добро регулиране4, настоящият състав на Комисията желае да се вслушва внимателно в 
гражданите и заинтересованите страни и затова се ангажира с прозрачни и висококачествени консултации, които включват всички 
заинтересовани страни и целят събирането на необходимата информация за взимането на обосновани решения. Засегнатите от 
определено законодателство разбират най-добре въздействието, което то ще има, и могат да приведат данните, необходими за 
неговото подобряване. За да се осигури пълна прозрачност, всички приноси към публичните консултации и последващите доклади 
се публикуват на уебстраницата на Комисията по конкретната тема на политиката. 

                                                           
4 COM(2015) 215 final — https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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Когато анализира приноса и докладва за резултатите от дадена консултация, Комисията внимателно взема предвид всички групи 
заинтересовани страни, които са участвали в нея, чии интереси представляват и възгледите, които изразяват. При все това, тъй 
като респондентите в публичните консултации участват по собствена инициатива, те не са представителна извадка за гражданите и 
заинтересованите страни в ЕС. Ето защо публичните консултации нямат за цел предоставянето на представителен преглед на 
мненията на гражданите и заинтересованите страни в ЕС, те не представляват „вот“ или проучване, а по-скоро целят да съберат 
различните мнения на граждани и разнородни заинтересовани страни по дадена инициатива на Комисията. По този начин и 
Комисията докладва за приносите в консултациите. 

 
5. 

 
Като член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Вие ще носите отговорността да 
работите в тясно сътрудничество с члена на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото 
общество, за да стане Европейската комисия по-отворена и ефективна чрез по-добро използване на цифровите 
технологии. Как ще гарантирате, че ресурсите на Комисията се използват за работа по приоритетите, 
включително по Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични 
администрации (ISA2) и стратегията на Комисията за софтуер с отворен код? 
 
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са измежду основните области, засегнати в съобщението от 2016 г. за 
синергията и ефективността в Комисията5. Съобщението цели постигането на ефективни резултати от прилагането на политиките 
на ЕС и определя серия от действия в областта на ИКТ, като се отчитат следните аспекти: 
 
 Програмата за цифрова трансформация обхваща три стълба: 

 
1) Автоматизиране на основни корпоративни процеси в генералните дирекции и службите. Действията, по които вече 

работим, са следните: 
 

• Създаване на единно пространство за електронен обмен на данни (SEDIA)6, което ще въведе стандартизиран и единен 
канал за предаване, съхранение и обработка на данни, предавани при процедури за отпускане на безвъзмездни средства 
и възлагане на обществени поръчки. 

                                                           
5 SEC(2016) 170, 4.4.2016 г. 
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• Намиране на корпоративно решение за електронни обществени поръчки, което ще стане задължително за всички 
генерални дирекции и служби и ще синхронизира различните процедури, използвани за възлагането на обществени 
поръчки. 
 

• Разширяване на достъпа до новото приложение за електронно предоставяне на безвъзмездни средства, за да бъдат 
обхванати всички генерални дирекции, които управляват преки безвъзмездни средства и когато е уместно —непреки 
безвъзмездни средства. 
 

Освен че ще доведат до повишаване на ефикасността заради хармонизирането на процесите, всички тези действия ще улеснят 
взаимоотношенията с предприятията, МСП, организациите и хората като цяло, с които Комисията поддържа ежедневен контакт за 
прилагането на политиките и изпълнението на бюджета на ЕС. 
 

2) Големите информационни масиви и решения за анализ на данните, където Комисията продължава да направлява 
работата с оглед на подобряване на аналитичната си инфраструктура. 
 

3) Компоненти на архитектурата, където намерението на Комисията е да установи и въведе набор от компоненти за 
многократна употреба, който ще подкрепи въвеждането на нови системи и процеси във всички служби на Комисията. 
Тези компоненти включват въвеждането на приложение за електронен подпис за подходящите (междуинституционални) 
административни процеси; или повсеместното въвеждане на EU Login (сигурната електронна идентификация за достъп 
до системите на ЕС, която вече се използва от над 2 милиона потребители). 
 

 Цифровизираното работно място на бъдещата ИКТ инициатива „Преглед на синергиите и ефикасността“ се фокусира върху 
осигуряването на персонала на подходящите ИТ инструменти, платформи и услуги, които дават възможност на потребителите 
да работят и да си сътрудничат от всяко едно място и по всяко време със задоволителна степен на сигурност и при 
оптимизиране на удовлетворението им от работата и тяхната продуктивност. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6 Както е предвидено в член 95 от Финансовия регламент. 
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 Частта за консолидация и стандартизиране, включена в Прегледа на синергиите и ефикасността, обхваща: 
 

1) Консолидация на местните центрове за данни в два центъра за данни (за целите на непрекъснатостта на дейността) в 
Люксембург. Аз лично открих един от тези центрове наскоро, който позволи прехвърлянето на данни и системи от 
разпръснатите местни центрове за данни на генералните дирекции. 
 

2) Централизирано управление на ИТ оборудването от ГД „Информатика“, което включва централизирането и 
стандартизацията на ИТ оборудването за крайния потребител и съответните услуги по поддръжка. 
 

 И накрая, сигурността на ИКТ също представлява приоритет чрез: 
 

• последователно прилагане в Комисията на ключови процеси за сигурност на информационните технологии, 

• подобряване на цялостната инфраструктура за сигурност на ИКТ (осигуряване на сигурността на мрежите и крайния 
потребител), 

• осигуряване на ефикасно управление на сигурността на информационните технологии и редовно информиране на 
висшето ръководство, ИКТ експертите и крайните потребители за глобалната ситуация по отношение на сигурността на 
ИКТ (рискове и заплахи), 

• oчаква се ИКТ сигурността да се засили посредством частичното централизиране на ролята на местния служител по 
сигурността на информацията (LISO), която в момента е децентрализирана в различните генерални дирекции. 

 
През 2015 г. Комисията поднови своята Стратегия за софтуер с отворен код (OSS). Тя е част от ИКТ средата в Комисията, както на 
вътрешно ниво, така и по отношение на инструментите на разположение на обществеността като цяло. Използваме Стратегията 
във всички наши процеси — от централния център за данни, през браузърите в компютрите ни, до уебсайтовете и инструментите 
за сътрудничество, предназначени за европейските граждани. Заедно с комисаря, отговарящ за Програмата в областта на 
цифровите технологии, ще продължим да работим за прилагането на Стратегията в административните и политически процеси, 
провеждани от службите на Комисията. 
 
Необходимо условие за успеха на горните инициативи е заделянето на достатъчно финансиране. В това отношение ще бъде от 
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особено значение ролята на Програмата за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични 
администрации, предприятията и гражданите (ISA2) и синергиите с оперативните програми, използвани при мащабни процеси за 
предоставяне на безвъзмездни средства и обществени поръчки. По-специално това ще се отнася до инициативите, свързани с 
хармонизацията на работните процеси, която ще подобри значително достъпа и участието на заинтересованите страни при 
прилагането на политиките и бюджета на ЕС. В това отношение насоките, решенията и инструментите, които програмата ISA2 
предоставя в подкрепа на европейските публични администрации в техните усилия за модернизация, също ще бъдат от полза за 
Комисията. 
 
Поради заеманата от мен позиция досега смятам, че мога добре да разбера значението на програмата ISA2 и нейния принос към 
оперативната съвместимост и модернизацията на публичния сектор в Европа, и съзнавам напълно ролята на ISA2 за избягването на 
дублиране на усилия сред администрациите. В новата ми роля ще продължа да следя напредъка, постигнат в тази област, за да се 
уверя, че се заделят необходимите ресурси и че Комисията ще се възползва от насоките и решенията, намерени с ISA2, за да 
избегне дублирането на ресурси. Европейският парламент ще има възможност да проследи напредъка по изпълнението ѝ, по-
специално чрез годишните доклади, изисквани по Решението за ISA2 (член 13). 
 
Серия от инициативи на Парламента, изпълнявани посредством пилотни проекти и подготвителни действия, ще бъдат особено 
полезни за прилагането на някои от описаните по-горе действия, планирани от Комисията. По-специално новите подготвителни 
действия (след съответните пилотни проекти) за „Управление и качество на софтуерния код — одит на свободния софтуер с 
отворен код“ и „Криптиране на електронните комуникации на институциите на ЕС“ ще улеснят прилагането на решения с отворен 
код, като същевременно осигурят необходимото ниво на сигурност и зашита на институциите на ЕС и на потребителите като цяло. 
Освен това новите пилотни проекти „Нови технологии и ИКТ инструменти за изпълнение и опростяване на инициативите на 
европейските граждани“ и „Въвеждане на онлайн електронна идентификация и електронни подписи чрез прилагане на Регламента 
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS) от Европейския парламент и Комисията“ ще осигурят 
дългоочакваните средства за работата на Комисията в тази област. 
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6.  

 
Каква е Вашата оценка на действащите регламенти по отношение на равното третиране на членовете на 
персонала независимо от тяхната сексуална ориентация и какъв ще е приносът Ви за гарантирането на равно 
третиране на членовете на персонала на Комисията, и по-конкретно на ЛГБТИ лицата? 
 
По отношение на членовете на персонала от общността на ЛГБТИ Комисията строго се придържа към политика на 
недискриминация. Вътрешните правила и практики на Комисията в областта на човешките ресурси са създадени и се прилагат в 
съответствие с принципа за недискриминация. Лично аз винаги съм подкрепял политики и законодателство в полза на ЛГБТИ през 
политическата си кариера. 

Според Правилника за длъжностните лица регистрираните партньорства, признати от компетентните органи на държава членка, 
могат също да бъдат признати от Комисията, за да се даде възможност на съответните служители да получат или част от добавките 
(частична еквивалентност със съпрузите/партньорите) или всички добавки (пълна еквивалентност със съпрузите/партньорите), 
предоставяни според Правилника на длъжностните лица, сключили брак. Пълната еквивалентност се предоставя по-специално на 
регистрираните хомосексуални партньори, които нямат достъп до правния институт на брака в дадена държава членка, което се 
преценява въз основа на приложимото право спрямо двойката според гражданството или местожителството им. 

Членовете на персонала, станали обект на тормоз или неуместно поведение, включително във връзка със сексуалната им 
ориентация, имат възможност да потърсят помощ както по неформален път посредством мрежа от специално обучени доверени 
съветници, които се намесват за разрешаване на конфликта и оказване на подкрепа на жертвата, така и чрез официална процедура, 
с която може да се започне разследване на случая и предприемане на дисциплинарни мерки. 

Без да забравяме равните възможности, аз съм твърдо убеден, че трябва да възприемем подход, основан на по-зрялата концепция 
за организационно развитие, наречена Многообразие и приобщаване. Приобщаваща е работната среда, в която никой не изпитва 
нужда да прикрива част от идентичността си, в това число частта, свързана със сексуалната ориентация, поради страх от 
дискриминация. Работната култура, основана на многообразието и приобщаването, може да бъде засилена посредством събития за 
повишаване на осведомеността или обучения по въпросите на многообразието, включително такива, свързани с ЛГБТИ. 

Напълно осъзнавам, че членовете на персонала от ЛГБТИ общността могат да имат специални проблеми и да срещат практически 
трудности. Ангажирам се официално да ги изслушвам. Знам, че в това отношение мога да разчитам на сдружения с идеална цел 
като „EGALITE“ — Равенство за гейовете и лесбийките в Европейските институции, които да ми предават проблемите, които 
среща ЛГБТИ общността. 
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