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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС 

(2015/2041(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид решението си от 15 април 2014 г. относно изменението на 

междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност1 

(регистър на ЕС на упражняващите лобистка дейност), 

– като взе предвид решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. да не се среща с 

нерегистрирани лобисти и да публикува информация относно срещите с 

лобистите, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и 

становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджетен 

контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи (A8-0000/2015), 

A. като има предвид, че Съюзът „зачита принципа на равенство между гражданите, 

които се ползват от еднакво внимание от страна на институциите“ (член 9 от 

Договора за Европейския съюз), и като има предвид, че „всеки гражданин има 

право да участва в демократичния живот на Съюза“ и „решенията се вземат 

възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“ (член 10, параграф 

3); 

Б. като има предвид, че институциите на ЕС в повечето отношения вече са 

изпреварили националните и регионалните политически институции що се отнася 

до тяхната прозрачност, отчетност и почтеност; 

В. като има предвид, че с оглед на по-голямото разстояние между ЕС и неговите 

граждани институциите на ЕС трябва да се стремят към възможно най-високите 

стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност; 

Г. като има предвид, че непрозрачното и едностранчиво лобиране съставлява 

значителна заплаха за създаването на политики и спрямо обществения интерес; 

Въвеждане на „законодателен отпечатък“, придаване на колкото се може по-

задължителен характер на регистъра на лобистите 

1. счита, че Комисията, Парламентът и Съветът следва да документират и 

оповестяват всички форми на принос от страна на лобистите/представителите на 

интереси във връзка с проектите на политики, закони и изменения, като един вид 

„законодателен отпечатък“; предлага този законодателен отпечатък да се състои 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0376.  
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от формуляр, приложен към докладите, в който да се изброяват всички лобисти, с 

които отговарящите за определено досие са се срещнали в процеса на изготвянето 

на всеки доклад, както и втори документ, изброяващ всички получени в писмен 

вид форми на принос; 

2. призовава Комисията да разшири и подобри своята съществуваща инициатива, 

както се посочва в решението ѝ от 25 ноември 2014 г. за публикуване на 

информация относно проведените срещи между членове на Комисията и 

организации или самостоятелно заети физически лица; счита, че записването на 

данни от срещите следва да бъде разширено, така че да включва всички страни, 

участващи в процеса на създаване на политики на ЕС; 

3. призовава Комисията да направи леснодостъпна за обществеността цялата 

информация относно влиянието на лобитата посредством една централизирана 

онлайн база данни; 

4. счита, че измежду членовете на Европейския парламент, назначените за 

докладчици или председатели на комисии носят специална отговорност да 

осигурят прозрачност по отношение на контактите си с лобистите, предвид своята 

роля в законодателството на ЕС;  

5. счита, че Кодексът за поведение следва да бъде изменен така, че да направи 

задължително за докладчиците и председателите на комисии да възприемат 

същата практика да се срещат единствено с регистрираните лобисти и да 

публикуват онлайн информация за тези срещи, а  докладчиците да публикуват 

„законодателен отпечатък“;  

6. счита, че чрез изменение следва да се въведат задължителни месечни 

актуализации относно разходите за лобистките групи; 

7. подновява отдавнашния си призив за засилване на ролята на регистъра на ЕС на 

лобистите с правен акт, който да затвори всички „вратички“ и да се постигне 

напълно задължителен регистър за всички лобисти; счита, че предложението за 

този правен акт би могло да вземе предвид напредъка, постигнат от промените в 

междуинституционалното споразумение и Кодекса за поведение на Парламента; 

8. отново призовава Съвета да се присъедини към регистъра на лобистите в най-

кратки срокове;  

Прозрачност, отчетност и почтеност при отношенията с лобистите 

9. счита, че прозрачността на лобистките групи чрез месечното отчитане от страна 

на лобистите за техните срещи представлява ключов елемент за бъдещо 

законодателство на ЕС;  

10. счита, че при тълкуването на „неподобаващо поведение“, по смисъла на буква б) 

от Кодекса за поведение, приложен към измененото междуинституционално 

споразумение относно регистъра за прозрачност от 2014 г., този израз следва да 

бъде разбиран като включващ отказите на официални покани за изслушвания или 

участие в парламентарни комисии без основателна причина;  
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11. настоява регистрираните адвокатски кантори да декларират в регистъра за 

прозрачност всички свои клиенти, от чието име те извършват обхванати дейности; 

12. отправя искане към Бюрото за ограничаване на достъпа до сградите на 

Европейския парламент за нерегистрирани организации или лица чрез мярката 

всички посетители в сградите му да подписват декларация, че не са лобисти, 

попадащи в обхвата на регистъра, или в противен случай да обявят регистрацията 

си;  

13. счита, че е необходимо във възможно най-кратки срокове да се въведе подходяща 

система за наблюдение на предоставената информация с оглед да се гарантира, че 

подаваната от регистриращите се информация е разбираема, точна, актуална и 

изчерпателна;  

14. счита, че поне 5% от декларациите следва да бъдат проверявани всяка година;  

15. счита, че представителствата на националните, регионалните и местните власти 

следва да не попадат в обхвата на регистъра на ЕС на лобистите, ако те разполагат 

със собствен задължителен регистър на лобистите и не предлагат работно 

пространство за частни или корпоративни участници в своите представителства;  

Защита на почтеността срещу конфликтите на интереси 

16. счита, че членовете на Консултативния комитет, избрани измежду членовете на 

Европейския парламент, следва да бъдат допълнени с мнозинство на избрани 

външни членове, които трябва да бъдат експерти, квалифицирани в областта на 

регламентирането на етиката, и следва да бъдат набрани чрез открита покана и да 

включват членове на гражданското общество; 

17. счита, че Кодексът за поведение следва да бъде изменен, така че да се предоставят 

правомощия на разширения Консултативен комитет да приема окончателни 

решения вместо председателя;  

18. счита, че Правилникът за дейността следва да бъде изменен  по отношение на 

декларациите за финансови интереси на членовете на Парламента, така че на 

Консултативния комитет и на съответната администрация да се възложи задачата 

да извършват фактологични проверки на определена извадка и да им се даде 

правомощието да изискват доказателства, когато това е необходимо; 

19. счита, че член 3 от Кодекса за поведение на членовете на ЕП следва да бъде 

преформулиран, така че да включва ясна забрана на членовете да извършват 

странична професионална дейност или друг вид платена работа, която би могла да 

доведе до конфликт на интереси;  

20. счита, че възнагражденията на членовете на Парламента, които им се изплащат от 

Парламента, следва да бъдат намалени наполовина от възнагражденията, които 

получават като служители или самостоятелно заети лица за всяка външна 

дейност, водена успоредно с мандата им на членове на Европейския парламент;  

Периоди на прекъсване, за да се гарантира почтеност сред длъжностните лица и 
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служителите 

21. счита, че Кодексът за поведение следва да бъде изменен, така че да предвижда 

тригодишен „период на прекъсване“, по време на който членовете да не могат да 

упражняват лобистка дейност в областта на парламентарните им задължения;  

22. счита, че за членовете на Комисията „периодът на прекъсване“ следва да бъде 

удължен на три години, както и че двугодишен период на прекъсване следва да се 

прилага също за всички служители на Комисията, участващи в изготвянето или 

прилагането на законодателството на ЕС или на договорите, включително 

договорно наетите служители;  

Балансиран състав на експертните групи 

23. приветства намерението на Комисията да предприеме последващи действия във 

връзка с препоръките на Омбудсмана срещу конфликтите на интереси в 

експертните групи; 

24. подкрепя призива на Омбудсмана за това вписването в регистъра на лобистите да 

се постави като изискване за назначаване в експертните групи, при условие че 

засегнатите членове не са правителствени длъжностни лица и не получават целия 

размер или по-голямата част от своя друг доход от държавни институции, като 

например университети; 

Почтеност чрез независим контрол на финансирането на европейските политически 

партии  

25. счита, че контролът от страна на Парламента върху финансирането на 

европейските политически партии представлява ненужен конфликт на интереси; 

26. призовава контролът на финансирането на европейските политически партии да 

бъде предоставен за задача на неутрален орган;  

Реализиране на целта за пълен достъп до документи  

27. призовава за това гражданите да имат същото право на обжалване при 

изискването на информация, както правото, с което се ползват при изискването на 

специфични документи; 

28. счита достоен за пример факта, че Парламентът изброява всички налични 

документи като част от онлайн регистър, и призовава Комисията и Съвета да 

последват този пример по отношение на всички техни документи;  

29. счита, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 следва да се актуализира, като въпрос с 

неотложен характер, както се изисква от Договора от Лисабон, като се разшири 

приложното му поле, така че то да обхваща всички институции, органи, служби и 

агенции на ЕС, които понастоящем не са включени, като например Европейския 

съвет, Европейската централна банка, Съда на Европейския съюз, Европол и 

Евроюст; 

30. изисква от Комисията да гарантира, че получаващите средства от ЕС външни 
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страни следва да подлежат на същото задължение за отчетност, както и 

институциите на ЕС, при разходването на тези средства;  

31. счита, че правото на Парламента на достъп до документи на други институции на 

ЕС не следва никога да се разглежда като по-слабо от това на отделните 

граждани, съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001; 

Прозрачност за целите на отчетността в законодателния процес 

32. изразява съжаление, че липсата на прозрачност на Съвета не позволява на 

гражданите и националните парламенти да търсят отговорност от правителствата, 

поради липсата на информация относно позициите на отделните държави членки;  

33. счита поради тази причина, че подготвителните заседания на Съвета следва да 

бъдат също толкова публични, колкото и заседанията на парламентарните 

комисии;  

34. счита, че председателите на парламентарните комисии следва проактивно да 

публикуват протоколите и всички документи, използвани по време на 

тристранните срещи; 

35. призовава председателството на Съвета да включи всички документи от 

тристранни срещи в регистъра на документи, за да се даде възможност за достъп 

до тях в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001; 

Прозрачност на външното представителство и преговорите на ЕС 

36. счита, че членовете на ЕП следва да имат достъп до всички документи на 

Комисията, когато това е необходимо при изключителни обстоятелства, 

посредством ползването на предназначена за това читалня;  

37. счита за неприемливо това, че Европейският парламент има по-малък или по-

ограничен достъп до документи, свързани с търговските преговори, отколкото 

някои членове на националните парламенти;  

38. призовава Комисията да приложи на практика всички препоръки на Омбудсмана с 

оглед по-голямата прозрачност при търговските преговори;  

39. признава постигнатия напредък по отношение на прозрачността на търговските 

преговори, но настоява, че по отношение на ТПТИ този напредък трябва да бъде 

разширен, така че да обхваща всички търговски преговори; 

40. счита, че когато Комисията участва в търговски преговори, тя следва да 

публикува мандатите за преговори, всички преговорни позиции, всички заявления 

и оферти и всички консолидирани проекти на преговорните текстове преди всеки 

кръг от преговорите, така че Европейският парламент и националните 

парламенти, както и организациите на гражданското общество и широката 

общественост, да могат да отправят препоръки по тях преди приключването на 

коментарите по преговорите и предаването на споразумението за ратификация;  

41. призовава Комисията да предложи междуинституционално споразумение с цел 
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кодифициране на тези принципи за всички търговски преговори; 

Прозрачност и отчетност на икономическото управление в еврозоната 

42. счита, че решенията, които са взети или изготвени в рамките на Еврогрупата, в 

рамките на Икономическия и финансов комитет, „неофициалните“ заседания на 

Съвета Ecofin и срещите на високо равнище на държавите от еврозоната, трябва 

да станат прозрачни и да подлежат на отчетност, включително чрез 

публикуването на техните протоколи; 

Защита на лицата, които подават сигнали за нередности, и борба с корупцията 

43. изразява съжаление относно констатацията на Омбудсмана, че повечето 

институции на ЕС все още не са приложили правилно правилата за защита на 

лицата, които подават сигнали за нередности; посочва, че към днешна дата само 

Комисията, Омбудсмана и Сметната палата са приели такива правила; 

44. счита, че ефективната защита на лицата, които подават сигнали за нередности, 

представлява ключово средство за борба с корупцията и по тази причина отново 

отправя своя призив към Комисията да изготви директива за защита на лицата, 

които подават сигнали за нередности, която да включва минимални 

общоевропейски стандарти за защита; 

45. счита, че текущият преглед на избирателния закон на ЕС следва да включва 

правило, което да гласи, че лицата, които са признати за виновни за корупция 

срещу финансовите интереси на ЕС или в рамките на държавите членки, не могат 

да се кандидатират за следващите два мандата на Европейския парламент; 

46. счита, че на лицата или дружествата, които са ръководени или са собственост на 

лицата, които са признати за виновни за корупция в ЕС, не следва да се разрешава 

за срок от поне три години да сключват договори за обществени поръчки с 

Европейския съюз, нито следва да им се разрешава да се възползват от фондове на 

ЕС; 

Укрепване на парламентарната отчетност на Комисията и нейните агенции 

47. призовава Комисията да изготви рамков регламент по отношение на всички 

агенции на ЕС, съгласно който на Парламента ще бъдат предоставени 

правомощия за съвместно вземане на решение при избора и освобождаването от 

длъжност на директорите на тези агенции, както и пряко право да им задава 

въпроси и да ги изслушва; 

48. подкрепя националните парламенти, които отправят покани към членовете на 

Комисията с цел да им задават въпроси; 

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Отдалечеността от гражданите налага най-високи стандарти за прозрачност, 

отчетност и почтеност 

Институциите на ЕС са в по-голяма степен прозрачни, отчетни и почтени отколкото 

повечето други политически институции на национално или регионално равнище в 

Европа. Гражданите могат да проследяват почти всички заседания на комисиите 

посредством излъчване по интернет: прозрачност, която към настоящия момент не 

съществува в повечето парламенти на държавите членки. Европейската комисия 

представлява отворена администрация, която в много по-голяма степен е прозрачна и 

достъпна в сравнение с това, което познаваме от повечето държави членки. Все пак 

поради няколко причини политиката в Брюксел е по-отдалечена от гражданите в целия 

ЕС. Общото равнище на доверие на гражданите в институциите на ЕС съгласно 

проучване на Евростат е 42% през 2014 г. Спрямо предходната година това 

представлява увеличение, но въпреки това в исторически план стойността е ниска;  

през 2002 г. тя е била 59%. В по-голямата част от държавите членки (в 20 от тях) 

понастоящем доверието на гражданите в националните институции е по-голямо. Само в 

малка част от държавите (в 8 от тях) гражданите имат повече доверие в институциите 

на ЕС отколкото в националните институции. 

Местната и националната политика е по-малко отдалечена от гражданите: медиите я 

отразяват в по-голяма степен, гражданите имат повече лични контакти със своите 

представители, въпросите понякога изглеждат по-малко абстрактни и езикът обичайно 

не представлява бариера в националната и местната политика. При все това освен тези 

по-скоро структурни различия политиката на ЕС изглежда по-отдалечена за много 

граждани поради усещането за липса на влияние от тяхна страна. Още по-зле, в днешно 

време Европейският съюз понякога е възприеман по-скоро като Европа на лобистите 

отколкото като Европа на гражданите. В Брюксел има повече активни лобисти 

отколкото във Вашингтон. Едно проучване разкрива значително неравновесие между 

достъпа и влиянието на силните стопански интереси и по-слабите обществени интереси 

върху лицата, вземащи решения в ЕС. За да се намали усещането за отдалеченост, в 

настоящия доклад се призовава за прилагането на подход в три направления: 

институциите на ЕС трябва да повишат прозрачността, отчетността и почтеността и да 

определят възможно най-високи стандарти в тези области. 

Почтеността представлява справедливо и равно третиране на интересите на 

гражданите 

Договорът от Лисабон гарантира, че „Съюзът зачита принципа на равенство между 

гражданите, които се ползват от еднакво внимание от страна на институциите“ (член 9) 

и че „всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза“. При 

все това реалността е различна: привилегированият достъп на влиятелни лобита до 

лицата, вземащи решения в ЕС, ярко контрастира с равното третиране на интересите на 
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гражданите. Лицата, които вече притежават повече пари и власт, могат лесно да 

упражняват сравнително по-голямо влияние. С цел преодоляване на тези различия 

институциите на ЕС трябва да повишат своята почтеност. Почтеността означава равен 

достъп и равна тежест за гражданите в процеса на вземане на решения. Отдаването на 

предпочитание на специалните интереси пред общия интерес е в противоречие с 

почтеността. Целта на настоящия доклад е да даде своя принос за отделянето на 

икономическата и политическата власт. Това също така е в най-добрия интерес на по-

голямата част от малките и средните предприятия в Европа. Там, където 

многонационалните дружества „пишат“ законите, малките предприятия не могат да 

процъфтяват. 

Предоставяне на права на гражданите чрез достъп до информация и документи 

С цел прилагане на почтеността в политиките на ЕС договорите дават допълнителни 

насоки и изискват в член 10, параграф 3 от ДФЕС решенията да „се вземат възможно 

най-открито и възможно най-близо до гражданите“. По тази причина разбираме 

прозрачността като своевременното предоставяне на цялата съответна информация на 

гражданите с цел намаляване на евентуалните различия по отношение на информацията 

между гражданите и лобистите, също така между лицата, които представляват 

специални стопански интереси, и лицата, които представляват по-общи обществени 

интереси. Текстът и духът на договорите призовават за специално внимание към 

момента на достъп до информация. Вземането на решения „възможно най-близо до 

гражданите“ означава, че на гражданите следва да се предостави време за осмисляне на 

информацията преди вземането на решения. Освен това въпросът за равенство между 

гражданите представлява въпрос, свързан с времето. Тъй като вземането на решения 

обикновено представлява продължителен процес, достъпът до документи и 

информация преди вземането на решения е от значение. Различията между находчиви и 

професионални участници, от една страна, и гражданите и дори членовете на 

Парламента, от друга страна, са в противоречие с договорите и опорочават 

почтеността. Следователно не е допустимо разпространението на поверителни и 

неофициални документи сред малко на брой привилегировани лица. Договорите 

изискват ясно разграничение: документите са или публични, или по изключение са 

класифицирани. Това означава: всичко, което лобистите знаят, трябва да бъде публично 

достояние за всички. 

Процесът на изготвяне на законодателството на ЕС има централно значение за 

повишаването на прозрачността в Европейския съюз. Обществеността има право да 

знае кой има влияние върху изготвянето на законодателството. Основен инструмент за 

постигане на по-голяма прозрачност в законодателството на ЕС е въвеждането на 

„законодателен отпечатък“. Той съхранява влиянието на различните интереси върху 

всеки законодателен акт и позволява извършването на оценка за евентуално 

неравенство или евентуално влияние. Освен това колкото повече релевантна 

информация за заседанията и участията е на разположение в реално време, толкова по-

често може да бъде коригирано неравновесието преди приемането на 

законодателството. В изготвеното от тематичния отдел проучване, озаглавено 

„Институционални и конституционни аспекти на представителството на специални 

интереси“, за комисията AFCO се препоръчва разглеждането на въвеждането му. 
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Отчетност на  институциите на ЕС посредством прозрачност 

Скандалите, като например скандалът относно паричните средства в замяна на 

изменения, дадоха тласък за приемането на нови правила за гарантиране на 

почтеността на политиката на ЕС. Договорите изискват за всички дейности на 

институциите институциите, органите, службите и агенциите на Съюза да „изпълняват 

своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска 

администрация“ (член 298, параграф 1 от ДФЕС). Отчетността може да бъде постигната 

единствено чрез разпоредби, които да гарантират, че институциите, служителите и 

персоналът докладват по прозрачен начин относно своята работа.  

Въпреки че много етапи от законодателството на ЕС са по-прозрачни отколкото в 

държавите членки, решаващ етап от процедурите за съвместно вземане на решение 

изчезва при закрити врата. Засиленото използване на неофициални разговори във 

формàта на тристранните срещи доведе до положение, при което 80% от 

законодателството на ЕС понастоящем се договаря на първо четене. Съществува 

проблем с прозрачността на тези поверителни заседания: протоколите от тези заседания 

не съществуват, участниците и техните позиции остават неизвестни, поверителните 

документи понякога попадат в ръцете на някои лобисти, но не стават достояние на 

широката общественост. Тази селективна прозрачност за привилегировани участници 

опорочава почтеността на текущата процедура, тъй като гражданите не са равно 

третирани. 

Защита на почтеността чрез независим надзор за борба с конфликтите на интереси 

Необходими са най-добри налични стандарти за защита на почтеността на членовете и 

персонала на институциите на ЕС. Тези стандарти трябва да обхващат дейностите на 

членовете и персонала във и извън институциите на ЕС, както по време на тяхната 

служба в институциите на ЕС, така и след нея, например чрез въвеждането на периоди 

на прекъсване, ако те желаят да следват кариера в области, които са тясно свързани с 

тяхната институционална работа. 

Неутралността представлява важен критерий за ефективно наблюдение на спазването 

на правилата. В доклада на ЕС за борба с корупцията за 2014 г. се заключава, че 

независимостта на агенциите за борба с корупцията представлява жизненоважен 

фактор за техния успех: „В някои случаи, при които службите разполагат със силни 

правомощия, независимото всеотдайно ръководство се оказа ключовото постижение, 

което им дава възможност за наказателно преследване на случаи на корупция по 

високите етажи“ (стр. 41). По тази причина възлагането на външни и неутрални лица на 

наблюдението на спазването на правилата от членовете и персонала представлява 

поука, извлечена от съществуващите системи за почтеност. Подобно независимо 

наблюдение понастоящем се извършва в държави членки, като например Франция и 

Хърватия. Освен това трябва да се разгледа и потенциалният конфликт на интереси при 

съставянето на експертни групи и при упражняването на контрол върху финансирането 

на европейските политически партии. Експертните групи не трябва да позволяват 

прякото съавторство от специални интереси на законодателство, което ги засяга. 

Европейският парламент не следва да упражнява надзор върху финансирането на 

партиите, в които членува мнозинството от неговите членове. 
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Изграждане на ново доверие в търговските преговори посредством прозрачност 

В сравнение с европейската политика международните търговски преговори са още по-

отдалечени от гражданите. Търговските споразумения редовно имат задължителен 

характер за Европейския съюз и могат да затруднят промяната на тези решения при 

промяна на политическото мнозинство или на общественото мнение. Поради тези 

мащабни последици на търговските споразумения преговорите трябва да отговарят в 

още по-голяма степен на най-високите стандарти за прозрачност и отчетност. Като 

довод против прозрачността при търговските преговори се изтъква, че поверителността 

може да улесни успеха на преговорите. При все това примери от Световната търговска 

организация (СТО), Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 

(РКООНИК ) или Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) 

доказват, че международните договори могат да бъдат успешно договорени при пълна 

прозрачност на публичните документи и дори на публичните процедури. Предвид 

нарастващото недоволство в цяла Европа във връзка с текущите преговори по ТПТИ, 

както и финализирането на ВИТС Европейският съюз следва да адаптира тези най-

добри практики с цел повишаване на прозрачността, отчетността и почтеността на 

всички свои търговски преговори. 


