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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 

контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. поддържа становището, че лицата, подаващи сигнали за нередности, играят важна 

роля за подпомагане на държавите членки и институциите на ЕС при 

предотвратяването и справянето с нарушения на принципа на почтеност и 

злоупотреба с власт, които представляват заплаха или накърняват общественото 

здраве и сигурността, финансовия интегритет, икономиката, правата на човека, 

околната среда или върховенството на закона на европейско и национално равнище, 

или които повишават безработицата, ограничават или нарушават лоялната 

конкуренция и подкопават доверието на гражданите в демократичните институции 

и процеси; подчертава, че в това отношение лицата, подаващи сигнали за 

нередности, допринасят значително за повишаване на демократичността на 

държавните институции и доверието в тях, като ги правят пряко отговорни пред 

гражданите и по-прозрачни; 

2. отбелязва, че както на лицата, подаващи сигнали за нередности, така и на 

участващия обществен орган или институция следва да бъде осигурена законова 

защита на правата, гарантирана от Хартата на основните права на Европейския съюз 

и националните правни разпоредби; 

3. припомня, че член 22, буква в) от Правилника за длъжностните лица изисква от 

институциите на ЕС да въведат вътрешни правила за защита на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, които докладват за предполагаеми злоупотреби, и на 

техните права и интереси, както и да предвидят политики за защита и 

предотвратяване и подходящи средства за защита от възможни репресивни мерки от 

страна на институцията, за която тези лица работят; 

4. изразява съжаление за това, че не всички институции и органи на ЕС са приели тези 

правила; следователно ги призовава незабавно да приемат и приложат тези правила 

за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; 

5. припомня, че държавите членки, в ролята си на първи получатели на средствата на 

ЕС, имат задължение да контролират законосъобразността на начина, по който тези 

средства се изразходват; 

6. счита за необходимо насърчаването на култура на етика, която спомага да се 

гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, няма да понасят репресивни 

мерки или да бъдат изправени пред вътрешни конфликти; 

7. отбелязва твърдението на Комисията в нейния доклад на ЕС за борба с корупцията, 

че въпреки че държавите – членки на ЕС разполагат с най-необходимите правни 

инструменти и институции за борба с корупцията, постигнатите резултати са 

незадоволителни в целия ЕС; следователно призовава държавите членки да положат 

конкретни усилия за гарантиране на подходящ капацитет за тези инструменти и 

институции, както и да подобрят своята ефикасност; отбелязва с тревога, че 

антикорупционните разпоредби невинаги се прилагат убедително, не се 
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предприемат достатъчно ефективни действия за решаване на всеобхватните 

проблеми, компетентните институции невинаги разполагат с достатъчен капацитет 

да прилагат съответните разпоредби, обявените намерения все още са твърде далеч 

от конкретни резултати, както и че все още изглежда, че липсва действителна 

политическа воля за изкореняване на корупцията; следователно призовава 

държавите членки да приложат ефективни антикорупционни правила, като 

едновременно с това изпълняват правилно европейските и международните 

стандарти и насоки по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за 

нередности, в рамките на своето национално законодателство; 

8. призовава Комисията да предприеме законодателни действия с цел подобряване на 

прозрачността, да предостави пълен достъп до съответната документация и да се 

бори срещу корупцията, включително срещу дейности, свързани с мафията; счита, 

че е необходимо да се укрепят законодателните разпоредби, които имат за цел да 

осигурят по-голяма прозрачност и проследяемост на паричните потоци, особено в 

контекста на европейските фондове, включително чрез окончателни проверки на 

правилната им употреба; 

9. изразява съжаление за това, че много държави членки все още не са въвели 

специални правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, 

независимо от съществената необходимост от такава защита и въпреки факта, че 

защитата на тези лица се препоръчва в член 33 от Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; 

10. припомня, че Директива 2015/2392 на Комисията определя процедурите за 

докладване, изискванията за съхранение на документацията и мерките за защита на 

лицата, подаващи сигнали за нередности; подчертава, че е важно да се гарантира, че 

лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да докладват за нарушения по 

поверителен начин и че тяхната анонимност се обезпечава правилно и напълно, 

включително в цифровата среда, но изразява съжаление, че това е един от малкото 

раздели на секторното законодателство, който включва разпоредби относно лицата, 

подаващи сигнали за нередности; 

11. призовава Комисията да определи правна рамка на ЕС относно защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, с цел подобряване на тяхната защита в държавите 

членки; 

12. насърчава Комисията да проучи най-добрите практики от вече съществуващи в 

други държави по света програми за защита на лица, които подават сигнали за 

нередности; обръща внимание на факта, че някои действащи схеми предоставят 

финансови възнаграждения за лицата, подаващи сигнали за нередности (например, 

процент от наложените санкции); счита, че въпреки необходимостта от внимателно 

управление с цел предотвратяване на възможни злоупотреби, такива 

възнаграждения биха могли да осигурят важен доход за лица, които са загубили 

работното си място в резултат на подаване на сигнали за нередности; 

13. призовава държавите членки да се въздържат от инкриминиране на действията на 

лица, подаващи сигнали за нередности, които оповестяват информация относно 

незаконни дейности или нередности в ущърб на финансовите интереси на ЕС; 
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14. изразява съжаление относно решението на Комисията да оттегли от своя доклад за 

корупцията в държавите членки глава относно институциите на ЕС и следователно 

призовава Комисията отново да въведе глава относно този важен аспект; 

15. призовава всички институции на ЕС да разгледат доклада по собствена инициатива 

на Омбудсмана от 24 юли 2014 г. в съответствие с член 22, буква в) от Новия 

правилник за длъжностните лица, като приканва всички органи на ЕС да приемат 

етични механизми за предупреждение и правни рамки относно подаването на 

сигнали за нередности, които да се основават пряко на вътрешните правила на 

Службата на Омбудсмана; отново заявява своята решимост да направи това; 

16. призовава Комисията и държавите членки да разработят и въведат специални 

политики и програми за повишаване на осведомеността относно социалното 

значение на лицата, подаващи сигнали за нередности, за гарантиране на спазването 

на принципа на почтеност, за установяването на нарушения на основните права и 

върховенството на закона, както и за избягване на злоупотреби с власт в нашето 

общество; 

17. призовава за определянето на достъпни, сигурни и преки канали, които да 

позволяват споделянето на информация относно възможни нередности в ущърб на 

финансовите интереси на ЕС и същевременно да гарантират поверителността във 

връзка с тази информация и лицата, подаващи сигнали за нередности; 

18. счита, че с цел избягване на конфликти на интереси, които биха могли да подкопаят 

общественото мнение по отношение на почтеността на европейските институции, 

Комисията следва да преразгледа бързо Кодекса за поведение на членовете на 

Комисията, като увеличи неговата прозрачност и го приведе в съответствие с 

разпоредбите на Договора. 
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