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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

– като взе предвид препоръката, включена в неговата резолюция от 23 октомври 

2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: 

препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, 

 като взе предвид информацията, включена в изготвения от Комисията доклад на ЕС 

за борбата с корупцията от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)38), 

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по 

наказателноправен ред (COM(2012)0363), 

А. като има предвид, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари 

в ЕС и в останалата част на света нарастват и оказват неблагоприятно въздействие 

върху безопасността на европейските граждани и интересите на европейските 

предприятия, което би могло да доведе до подкопаване на общественото доверие в 

демокрацията и институциите на ЕС; 

Б. като има предвид, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари 

представляват сериозни заплахи за икономиката на ЕС, като намаляват значително 

данъчните приходи на държавите членки и на ЕС като цяло, както и за отчетността 

на публичните проекти, финансирани от ЕС, тъй като престъпните организации 

действат в различни сектори, много от които подлежат на правителствен контрол; 

В. като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС следва да гарантира, 

че бюджетните приходи и разходи допринасят за постигане на приоритетите и 

целите на ЕС и за укрепване на доверието на гражданите, като им се гарантира, че 

техните пари се използват в пълно съответствие с целите и политиките на ЕС; 

Г. като има предвид, че през 2014 г. са докладвани 1 649 нередности, съдържащи 

измама и засягащи европейския бюджет с 538,2 милиона евро, свързани както с 

разходната, така и с приходната страна на бюджета, но няма официални данни 

какъв процент от измамите се дължат на организирана престъпност; 

Д. като има предвид, че с цел засилване на съществуващите мерки за борба с 

измамите, корупцията, изпирането на пари и други незаконни дейности, засягащи 

финансовите интереси на Съюза, като например Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности, Комисията представи две 

предложения за наказателноправни инструменти – Директивата за защита на 

финансовите интереси и Регламента за създаване на Европейска прокуратура, които 

целят да гарантират по-голяма ефективност на разследванията и по-добра защита на 

парите на данъкоплатците в рамките на пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие на ЕС; 
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Е. като има предвид, че борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари, както и 

възстановяването на средства в резултат на престъпна дейност в Съюза трябва да 

бъдат политически приоритет за институциите на ЕС и че поради това 

полицейското и съдебното сътрудничество между държавите членки е от 

съществено значение; 

Ж. като има предвид, че способността на престъпните организации да приспособяват 

дейността си към различни териториални и социални положения им позволява да 

разнообразяват действията си, като реализират съществени печалби от трафик на 

наркотици, трафик на хора, трафик на отпадъци и незаконна имиграция, и да 

проникват на законните пазари, като разчитат на съществуването на „сива зона“ на 

тайни споразумения с административни служители и корумпирани държавни 

служители; 

З. като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите 

членки представляват трудна среда за преодоляване на организираната престъпност 

и за провеждане на борба с изпирането на пари; 

1. отбелязва, че явленията, свързани с организираната престъпност, корупцията и 

изпирането на пари, обикновено имат трансгранично измерение, което изисква 

тясно сътрудничество между компетентните национални органи и между тези 

органи и институциите на ЕС с помощта на национални бази данни, подкрепа на 

инструменти на ЕС и европейски план за действие за изкореняване на тези явления; 

2. призовава за приемането на общо определение за организирана престъпност на 

европейско равнище като важна стъпка за засилване на борбата с това явление; 

3. подчертава, че Европейският план за действие за изкореняване на организираната 

престъпност, корупцията и изпирането на пари следва да разполага с подходящи 

финансови ресурси, за да бъде ефективен, без да се накърнява зачитането на 

принципите на субсидиарност и пропорционалност; 

4. признава, че Комисията предложи широк кръг от мерки за борба срещу тези 

престъпления и че някои резултати са вече налице (напр. автоматичен обмен на 

информация, Директивата относно борбата с изпирането на пари); насърчава 

държавите членки да се възползват в пълна степен от мерките, които вече са 

предвидени, и също така счита, че е изключително важно да се насърчават общи 

техники за разследване с цел сравняване на организираната престъпност и 

създаване на специални национални структури за тази цел, като се разработи 

оперативна мрежа за обмен на информация в координация с Европол; 

5. изразява загриженост относно нарастващата професионализация на контрабандата 

на хора и свързаното с нея увеличение на печалбите на контрабандистките и 

трафикантските мрежи в резултат на продължаващите потоци от бежанци към 

Европа; призовава Комисията и държавите членки да гарантират напредък в 

международното сътрудничество за борба с трафика, за да се изкорени 

контрабандата на хора и да се минимизира влиянието на трафикантските мрежи; 

6. изтъква, че Гърция е получила около 655 милиона евро от национални програми и 

от системата за неотложна подкрепа за бежанската криза; призовава Комисията да 
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гарантира правилното използване на тези средства и да информира Парламента за 

своите констатации; 

7. отбелязва, че държавите членки и Комисията имат правно задължение за борба 

срещу измамите в съответствие с член 325 от ДФЕС, и приветства включването на 

клаузи относно борбата срещу измамите в законодателните предложения с 

финансово отражение; 

8. изразява загриженост относно увеличаването на свързаните с ДДС измами, особено 

на т.нар. верижни измами; призовава всички държави членки да участват във 

всички области на дейност на EUROFISC, така че да способстват обмена на 

информация с цел подпомагане на борбата с такъв вид измами; 

9. приветства съобщението на Комисията от 24 февруари 2016 г., в което тя предложи 

план за действие за реформа на системата на ДДС; призовава Комисията да включи 

разпоредби относно борбата срещу трансграничните измами с ДДС; отбелязва, че 

съгласно прогнози на Комисията ЕС губи около 50 милиарда евро годишно в 

резултат на трансгранични измами с ДДС; 

10. в това отношение подчертава спешната необходимост от споразумение между 

Парламента и Съвета по Директивата относно борбата с измамите, засягащи 

финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директивата за защита 

на финансовите интереси); отбелязва, че единствената пречка пред такова 

споразумение е, че Съветът блокира всеки напредък, свързан с включването на ДДС 

в приложното поле на директивата; призовава Съвета да преосмисли позицията си с 

оглед на решението на Съда на ЕС по делото Taricco (C-105/14), с което ясно се 

подкрепя правната позиция на Парламента; 

11. отбелязва продължаващите обсъждания в Съвета относно проекта за регламент за 

създаване на Европейската прокуратура като ключов елемент на плана за действие; 

подчертава, че за да се разследват, преследват и подвеждат под отговорност 

извършителите на престъпления в обхвата на Директивата за защита на 

финансовите интереси, Европейската прокуратура следва да разполага с широки 

правомощия за целите на борбата с престъпленията срещу финансовите интереси на 

ЕС, независимо от това каква в крайна сметка ще бъде нейната структура; призовава 

държавите членки да предоставят необходимите човешки и финансови ресурси за 

създаването на Европейската прокуратура; 

12. изтъква, че 1 билион евро годишно се губи поради данъчни измами и избягване на 

данъци в ЕС; подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на данъчните 

убежища и на страните, които следват непрозрачни или вредни данъчни цени, което 

е огромен проблем, засягащ всеки европейски гражданин; 

13. приветства международното споразумение в рамките на Г-20 за прилагане на нов 

глобален стандарт за по-голяма прозрачност в областта на данъчното облагане в 

съответствие с високия стандарт, който вече се прилага от страна на ЕС; изисква 

бързото му прилагане и ефективно наблюдение на данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане на международно равнище; приветства факта, че 

през февруари 2016 г. Комисията подписа споразумения за обмен на данъчна 

информация със страни, като Андора и Монако, и през 2015 г. Комисията вече беше 
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подписала споразумения с Швейцария, Лихтенщайн и Сан Марино; 

14. изтъква, че прозрачността е най-ефективният инструмент за борба със 

злоупотребите и измамите; призовава Комисията да подобри законодателството в 

това отношение, като въведе задължение за публикуване на данни, свързани с 

всички бенефициенти на финансиране на ЕС, включително данни за 

подизпълнителите; 

15. счита, че прилагането на общ метод за изземване на активи на престъпни групи в 

ЕС би бил възпираща мярка за престъпниците; приканва компетентните органи на 

държавите членки да обменят най-добри практики в тази област в рамките на 

съществуващите платформи за срещи, като например Консултативния комитет за 

координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и др.; призовава 

държавите членки бързо да транспонират Директивата относно конфискацията на 

придобито чрез престъпна дейност имущество и да насърчават повторното 

използване на конфискуваното имущество за социални цели в съответствие с 

принципа на субсидиарност, както и да подкрепят европейска програма за обмен на 

добри практики за управлението на конфискувани активи, насърчаваща 

използването им за социални цели; 

16. приканва държавите членки да развият административно, полицейско и съдебно 

сътрудничество за проследяване, изземване и конфискация на активи от престъпна 

дейност в целия Съюз, както и да подобрят националните служби за възстановяване 

на активи, на които следва да бъдат предоставени достатъчно ресурси; 

17. изтъква, че престъпните организации си сътрудничат с други структури и могат да 

участват в някои дейности в тайно споразумение с престъпници с „бели якички“ 

(т.е. лица, свързани с предприятия и банки, включително държавни служители на 

всички равнища на вземане на решения), които не са членове на престъпни 

организации, но представляват интереси, които са от полза и за двете страни; 

18. призовава държавите членки да създадат специализирани структури на национално 

равнище за разкриване на престъпни организации и за изключване от обществените 

поръчки на образувания, замесени в корупционни практики или изпиране на пари; 

19. изтъква, че организираната престъпност използва строителни дружества, 

специализирани в земни работи, за изпиране на пари и незаконно депониране на 

токсични вещества, причиняващи замърсяване на околната среда; призовава 

Комисията, за да предотврати такива практики, да извършва инспекции за борба с 

престъпността по отношение на изпълнителите и подизпълнителите, които са 

бенефициенти по договори за големи инфраструктурни проекти, финансирани от 

бюджета на ЕС; 

20. изразява загриженост относно повтарящата се практика на престъпни дружества, 

замесени в изпиране на пари, да подават оферти под себестойността в процедури по 

възлагане на поръчки за големи проекти; призовава Комисията да включи 

икономическа оценка на предложенията по отношение на дружества, на които са 

възложени договори, и техните подизпълнители; 

21. насърчава държавите членки бързо да ратифицират Четвъртата директива относно 
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борбата с изпирането на пари с цел да осигурят еднакви условия на конкуренция 

между различните видове правни форми, включително юридически лица, като 

фондации, и правни образувания, подобни на доверителни фондове; 

22. изтъква решаващата роля на банките във връзка с изпирането на пари и по 

отношение на това призовава Комисията да изготви предложение, за да гарантира 

пълна прозрачност на банковите потоци не само за отделни лица, но също и за 

юридически лица и доверителни фондове; 

23. призовава за отнемане на банковите лицензи на банки, замесени в доказани случаи 

на изпиране на големи суми пари; 

24. изразява загриженост, че 71,15% от разходите за групи посетители през 2014 г. са 

платени в брой; отбелязва проучването, изготвено от Сметната палата, в което се 

обръща внимание на „високорисковата“ практика за извършване на плащания в 

брой за възстановяването на разходи за групи посетители; настоява да бъдат 

преустановени всички плащания в брой за групи посетители; 

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

към Съвета на Европа и да изпълни задълженията си за докладване съгласно 

Конвенцията на ООН за борба с корупцията, по която ЕС е страна; изисква от 

Комисията да представи своя втори доклад относно корупцията в ЕС възможно най-

скоро и да включи също информация по отношение на самите институции на ЕС, 

която липсваше в нейния пръв доклад, или ако вторият доклад няма да бъде на 

разположение в близките месеци, да представи отделен доклад относно 

институциите на ЕС като допълнение към първия си доклад; 

26. приветства факта, че през декември 2014 г., след четири години обсъждане, 

Парламентът, Съветът и Комисията приеха споразумение относно реформите на 

защитата на данните в ЕС, които ще укрепят защитата на данните на физическите 

лица и ще насърчат сътрудничеството между правоприлагащите органи на 

държавите членки; 

27. подчертава, че от януари 2014 г. институциите на ЕС имат задължението за 

въвеждане на вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности, за 

да защитят лицата, подаващи сигнали за нередности, срещу отмъщение и да 

гарантират, че се разкриват тежките нарушения или нередности в администрацията 

на ЕС; изразява съжаление, че някои институции все още не са въвели тези правила; 

насърчава държавите членки независимо от това да създадат европейска програма 

за защита на лица, подаващи сигнали за нередности, и на свидетели, които дават 

показания срещу свои съучастници; 

28. изтъква, че програми, като „Херкулес“, „Фискалис“, „Перикъл“ и директивата, 

предложена от Комисията през февруари 2013 г. с цел защита на финансовите 

интереси на ЕС и на еврото срещу фалшифициране, са предназначени за борба 

срещу незаконни, международни и трансгранични престъпни дейности, и призовава 

за тяхното рационализиране и за по-добра координация между тях; 

29. изразява загриженост относно спада на ресурсите, предоставяни от държавите 

членки за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия; призовава Комисията, 
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когато подписва нови споразумения с тютюневата промишленост, да посочва, че 

дялът на печалбите от тези споразумения за държавите членки следва да бъде 

обвързан в техните бюджети с мерки за борба с контрабандата на незаконни 

тютюневи изделия; 

30. приветства 18-месечната програма на Съвета на ЕС за нидерландското, словашкото 

и малтийското председателство, в рамките на която на челно място се поставя 

всеобхватният и интегриран подход към организираната престъпност, заедно с 

борбата срещу измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, включително 

работата по назначаването на Европейската прокуратура, нормативната уредба за 

защитата на личните данни и насърчаването и защитата на принципите на правовата 

държава и на основните права; 

31. подчертава значението на по-отчетните политици; призовава за задължителни 

правила, по силата на които лица, които са осъдени или които са участвали в 

организирано престъпление, изпиране на пари, корупция или други тежки 

престъпления, не следва да бъдат избирани за членове на Европейския парламент 

или да заемат длъжност в други институции и органи на ЕС. 
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