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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 

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

предложения: 

A. като има предвид, че прозрачността, отчетността и почтеността са ключови и 

допълнителни елементи за насърчаване на доброто управление в институциите на 

ЕС и за осигуряване на по-голяма откритост във функционирането на ЕС и на 

неговия процес на вземане на решения; 

Б. като има предвид, че доверието на гражданите в институциите на ЕС е от основно 

значение за демокрацията, доброто управление и ефективното създаване на 

политики; 

В. като има предвид, че е необходимо да се намалят празнотите в отчетността в 

рамките на ЕС и да се пристъпи към по-съвместни видове контрол, които съчетават 

демократичен надзор, контрол и одит, като същевременно осигуряват повече 

прозрачност; 

Г. като има предвид, че корупцията има значителни финансови последици и 

представлява сериозна заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава 

и публичните инвестиции; 

Д. като има предвид, че прозрачността, отчетността и почтеността следва да бъдат 

водещите принципи за културата в рамките на институциите на ЕС; 

1. призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с 

нея в публичния сектор, и по-специално в рамките на институциите на ЕС, чрез 

възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до 

документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, подкрепа за 

разследващата журналистика и за антикорупционните наблюдатели, въвеждането 

или укрепването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно 

средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между 

държавите членки и със съответни трети държави; 

2. призовава всички институции на ЕС да подобрят своите процедури и практики, 

които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринесат 

активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; 

3. подчертава необходимостта от засилване на почтеността и подобряване на етичната 

рамка чрез по-добро прилагане на кодексите за поведение и етичните принципи, 

така че да се утвърди обща и ефективна култура на почтеност за всички институции 

и агенции на ЕС; 

4. подкрепя създаването на независима структура, която да следи за прилагането на 

различни кодекси на поведение и за защитата на подаващите сигнали за нередности, 

като се позовава на възможно най-високите стандарти за професионална етика, в 
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контекста на укрепването на рамката за отчетност в публичния сектор и работата на 

администрацията благодарение на по-добри управленчески принципи и структури 

на всички равнища; 

5. изразява съжаление, че Съветът все още не е приел кодекс на поведение; счита, че 

всички институции на ЕС следва да се договорят относно общ кодекс на поведение, 

който е абсолютно необходим за прозрачността, отчетността и почтеността на 

институциите; призовава институциите и органите на ЕС, които все още нямат 

кодекс на поведение, да изготвят възможно най-скоро подобен документ; 

6. призовава институциите на ЕС, които са въвели кодекси на поведение, включително 

и Парламента, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на 

декларациите за финансови интереси; 

7. отправя искане за това всички институции на ЕС да приложат член 16 от 

Правилника за длъжностните лица на ЕС, като публикуват ежегодно информация 

относно висшите служители, които са напуснали администрацията на ЕС, както и 

списък с конфликтите на интереси; отправя искане за това гореспоменатата 

независима структура да оцени съвместимостта на заетостта след напускане на 

системата на ЕС или на ситуацията, при която длъжностни лица и бивши членове на 

Европейския парламент се пренасочват от публичния към частния сектор (въпроса 

за „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“), и евентуалното 

наличие на конфликт на интереси, и да определи ясно периодите на прекъсване, 

които следва да обхващат най-малко времето, за което се отпускат временни 

обезщетения, и по време на които длъжностните лица и членовете на ЕП са длъжни 

да проявяват почтеност и дискретност или да отговарят на определени условия във 

връзка с поемането на нови задължения; отправя искане гореспоменатата структура 

да се състои от външни за институцията независими експерти, за да може да 

изпълнява напълно независимо задачите, които са ѝ възложени;  

8. припомня общия принцип, съгласно който всяко лице се ползва с презумпция за 

невиновност до доказване на неговата вина в съответствие със закона; 

9. насърчава институциите и органите на ЕС да повишават в по-голяма степен 

осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред 

длъжностните си лица, наред с текущите дейности за повишаване на 

осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна 

точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и 

обсъждането на постигнатите резултати; счита, че в законодателството относно 

конфликтите на интереси следва да се прави разграничение между лица, заемащи 

изборни длъжности, и длъжностни лица; счита, че подобни разпоредби следва да 

съществуват също и в държавите членки по отношение на служителите и 

длъжностните лица, които участват в управлението и контрола на субсидиите от 

ЕС; призовава Комисията да представи проект на правно основание по този въпрос; 

10. приветства решението на Комисията да увеличи прозрачността чрез подобряване на 

системата си на експертни групи, особено по отношение на процедурата за подбор 

на експерти, чрез разработването на нова политика относно конфликтите на 

интереси по отношение на експерти, назначени в лично качество, която дава 

възможност Парламентът да упражнява пряк контрол върху подобни назначения; 



 

AD\1080280BG.doc 5/8 PE560.864v02-00 

 BG 

отбелязва изискването експертите да бъдат регистрирани по целесъобразност в 

регистъра за прозрачност; при все това настоятелно призовава Комисията да вземе 

предвид препоръките както на Европейския омбудсман относно състава на 

експертните групи, така и на проучването „Състав на експертните групи на 

Комисията и статут на регистъра на експертните групи“ при изготвянето на 

изменения в действащите хоризонтални правила, регулиращи експертните групи, за 

да се създаде един по-систематичен и прозрачен подход; изисква Комисията да 

започне диалог с Парламента преди правилата да бъдат официално приети, особено 

във връзка с предстоящия доклад на комисията по бюджетен контрол и комисията 

по правни въпроси по този въпрос; насърчава европейските агенции да обмислят 

предприемането на реформи в същия смисъл; 

11. счита, че трябва да се предприемат допълнителни мерки както за справяне с етични 

въпроси, свързани с политическата роля на лобитата, техните практики и влиянието 

им, така и за насърчаване на гаранции за почтеност, за да се повиши степента на 

прозрачност на лобистката дейност; предлага да бъдат въведени общи правила, 

регулиращи лобистките дейности, в рамките на институциите на ЕС; 

12. счита, че степента на прозрачност следва да се повиши чрез създаването на 

„законодателен отпечатък“ за лобиране в ЕС; призовава да бъде представено 

предложение, което би позволило публикуването на всички документи, обхващащи 

всяка стъпка в процеса на изготвянето на законодателство, и което бележи 

окончателното преминаване от доброволен към задължителен регистър на ЕС за 

всички лобистки дейности във всички институции на ЕС до 2016 г. 

13. призовава Съвета да се присъедини към регистъра за прозрачност на ЕС; 

14. счита в този контекст, че един задължителен регистър на ЕС трябва да включва 

ясни разпоредби относно вида на информацията, която трябва да се вписва, т.е. 

точна и редовно актуализирана информация относно естеството на 

лобистките/правните дейности, заедно с подробно документиране на контактите и 

участието в законодателството на ЕС и създаването на политиките; счита, че трябва 

да се предвиди система от санкции в случай на нарушение, която да бъде под 

надзора на Парламента; призовава Комисията да представи предложенията си за 

задължителен регистър без допълнително отлагане; 

15. изисква всички институции на ЕС, които все още не са направили това, незабавно да 

приемат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности и да 

прилагат общ подход по отношение на задълженията си, който да поставя акцент 

върху защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; изисква да се обърне 

специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в 

контекста на Директивата относно закрилата на търговски тайни; призовава 

Комисията да подкрепи законодателство относно минималното равнище на защита 

за лицата, подаващи сигнали за нередности в ЕС; призовава институциите да 

изменят Правилника за длъжностните лица, за да се гарантира, че те не само 

формално задължават длъжностните лица да докладват за всякакъв вид нередности, 

но и предвиждат подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; 

призовава институциите да приложат незабавно параграф 22, буква в) от 

Правилника за длъжностните лица; 
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16. призовава институциите и органите на ЕС да прилагат стриктно мерките, отнасящи 

се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като се 

извършват подходящи системни проверки на предишните факти, и да прилагат 

критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на 

интереси, което е от съществено значение за защита на финансовите интереси на 

ЕС; 

17. счита, че процедурата по освобождаване от отговорност е важен инструмент на 

демократична отчетност пред гражданите на Съюза; припомня трудностите, 

срещани многократно до момента във връзка с процедурите по освобождаване от 

отговорност, които се дължат на липса на сътрудничество от страна на Съвета; 

настоява, че упражняването на ефективен бюджетен контрол и демократичната 

отчетност на институцията изискват сътрудничество на Парламента и на Съвета; 

18. настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен като останалите 

институции; 

19. заявява, че годишните доклади на институциите на ЕС биха могли да изпълняват 

важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и 

почтеност; призовава институциите на ЕС да включат стандартен раздел относно 

тези компоненти в годишните си доклади; 

20. счита, че първият двугодишен доклад на Комисията относно борбата с корупцията е 

обещаващ опит за по-добро разбиране на корупцията във всичките ѝ измерения, за 

разработване на ефективни мерки с цел справяне с нея и за проправяне на пътя към 

по-голяма отчетност на публичната сфера пред гражданите на ЕС; потвърждава в 

този контекст значението на политиката на ЕС на нулева толерантност по 

отношение на измамите, корупцията и тайните споразумения; при все това изразява 

съжаление, че в този доклад не са включени политиките за борба с корупцията на 

самите институции на ЕС; 

21. отбелязва, че сложният и многостранен характер на корупцията подкопава 

демокрацията и принципите на правовата държава и възпрепятства и уврежда 

икономиката на ЕС, доверието в него и репутацията му (по-специално чрез 

прикриване на практики и натиск за отклоняване от първоначалните цели на 

политиката или за действие по определен начин); 

22. изисква Комисията да направи най-късно във втория си доклад относно борбата с 

корупцията допълнителен анализ както на равнището на институциите на ЕС, така и 

на равнището на държавите членки по отношение на средата, в която се прилагат 

политиките, с цел да се набележат присъщите критични фактори, уязвимите области 

и рисковите фактори, които водят до корупция; 

23. в тази връзка отправя искане към Комисията да обърне специално внимание на 

предотвратяването на конфликтите на интереси и на корупционните практики в 

децентрализираните агенции, които са особено уязвими, като се има предвид 

фактът, че те са относително непознати на обществеността и също така са 

разпръснати в целия ЕС; 
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24. отново отправя своя призив1 към Комисията да докладва два пъти годишно пред 

Парламента и Съвета относно изпълнението, от страна на институциите на ЕС, на 

вътрешните им политики за борба с корупцията и очаква да получи следващия 

доклад в началото на 2016 г.; призовава Комисията да добави раздел относно 

резултатите от дейността на институциите на ЕС за борба с корупцията и изразява 

становището, че бъдещите доклади относно борбата с корупцията следва винаги да 

обхващат всички институции и органи на ЕС; 

25. счита, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е ключов фактор в 

борбата с корупцията и поради това счита, че е от изключителна важност 

институцията да работи ефективно и независимо; препоръчва, в съответствие с 

Регламента за OLAF, на Надзорния съвет на OLAF да се предостави достъп до 

информацията, необходима за ефективното изпълнение на неговия мандат с оглед 

на упражняването на контрол върху дейностите на Европейската служба за борба с 

измамите, както и да му бъде осигурена бюджетна независимост; 

26. призовава ЕС да кандидатства за членство в Групата държави срещу корупцията 

към Съвета на Европа (GRECO) възможно най-скоро, както и за това, Европейският 

парламент да бъде информиран редовно относно напредъка във връзка с 

кандидатурата за членство; 

27. призовава Комисията да изпълни незабавно задълженията си за докладване 

съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията; 

28. насърчава засиленото сътрудничество между държавите членки с цел обмен на ноу-

хау и добри практики, укрепване на международни споразумения за съдебно и 

полицейско сътрудничество и обединяване на усилията на ЕС, ООН, Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие и Съвета на Европа за формулиране на 

координирано действие за борба с корупцията; 

29. признава важната роля на Европол и Евроюст в борбата с организираната 

престъпност, включително с корупцията; счита, че тези агенции следва да 

разполагат с допълнителни правомощия за предприемане на действия в тази област, 

по-специално по отношение на транснационални случаи; препоръчва Европейската 

прокуратура да разполага с мандат, обхващащ организираната престъпност, 

включително борбата с корупцията; подчертава, че задачите и отговорностите на 

Европейската прокуратура следва да бъдат допълнително разяснени, с цел да се 

избегне възможно припокриване с работата на националните органи. 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно 

защитата на финансовите интереси на ЕС (Приети текстове, P8_TA(2015)0062). 
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Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, 

Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, 

Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Marco Valli, Tomáš 

Zdechovský 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, 

Patricija Šulin 

 
 


