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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правни въпроси да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, често имат важна, а 

понякога дори и решаваща роля за предотвратяването, установяването и 

разкриването на нередности, незаконни действия, случаи на измама, корупция и 

други правонарушения и накърняване на върховенството на закона на европейско и 

на национално равнище, както в публичния, така и в частния сектор; 

Б. като има предвид смелостта на лицата, които, независимо от личните и 

професионални рискове, имат такава заслуга към обществото чрез докладването или 

разкриването на информация в защита на обществения интерес, че правителствата 

следва да предвидят подходящи правни гаранции и защита, включително 

обезщетение за финансови и други вреди например за лицата, сигнализиращи за 

нередности, които са загубили работата си вследствие на докладване или 

разкриване на нарушения; 

В. като има предвид, че основаващите се на принципите на прозрачност и почтеност 

действия на лицата, сигнализиращи за нередности, са от основно значение за 

подаването на сигнали за нередности, и поради това защитата на тези лица следва 

да бъде гарантирана от закона и прилагана в целия Европейски съюз, но само когато 

целта на техните постъпки е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни 

действия съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека; 

Г. като има предвид, че Парламентът неотдавна прие два документа: резолюция1 

относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, в защитата на 

финансовите интереси на ЕС, и доклад2 относно защитата на финансовите интереси 

на ЕС — борба срещу измамите; 

Д. като има предвид, че от 1 юли 2014 г. почти всички европейски институции и 

агенции са включили, както се изисква, в своите вътрешни процедурни правилници 

или правилници за дейността задължителни мерки за защита на лицата, 

сигнализиращи за нередности, в съответствие с член 22, букви б) и в) от 

Правилника за длъжностните лица; 

Е. като има предвид, че нараства броят на разследванията на икономически измами, 

които могат да бъдат от трансгранично естество, като в този контекст 

сигнализиращите за нередности лица играят основна роля за установяването на 

обстоятелствата, които се крият зад незаконни действия във вреда на националните 

икономически интереси, извършени зад граница; 

Ж. като има предвид, че член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, по която 

Европейският съюз и неговите държави членки са страни, ясно посочва 

необходимостта от подходящи правни мерки, за да се осигури защита срещу всяко 

необосновано третиране за всяко лице, което докладва добросъвестно и основателно 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0022. 
2 Приети текстове, P8_TA(2017)0206. 
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пред компетентните органи всякакви факти, свързани с нарушения, определени в 

съответствие с тази конвенция; 

1. счита, че липсата на подходяща защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се 

отразява неблагоприятно върху защитата на финансовите интереси на ЕС; 

2. настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да 

осигури без по-нататъшно забавяне изпълнение на резолюцията относно ролята на 

лицата, подаващи сигнали за нередности, в защита на финансовите интереси на ЕС 

и по-специално да представи хоризонтално законодателно предложение, насочено 

към установяване на минимално равнище на защита в целия Съюз за лицата в 

Европа, подаващи сигнали за нередности, и на ефективна и всеобхватна европейска 

програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; 

3. отбелязва, че само няколко държави членки са въвели достатъчно напреднали 

системи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, независимо от голямата 

необходимост от защита на тези лица за целите на превенцията на корупцията и 

борбата с нея, и въпреки факта, че в член 33 от Конвенцията на ООН срещу 

корупцията се препоръчва защита на лицата, предоставящи информация; призовава 

държавите членки, които все още не са приели във вътрешното си право 

принципите на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, да сторят това 

възможно най-скоро; 

4. отбелязва, че макар акцентът на приетата от Парламента резолюция да е върху 

лицата, подаващи сигнали за нередности в контекста на финансовите интереси на 

ЕС, много от предложените мерки следват да се прилагат и за лицата, подаващи 

сигнали за нередности в по-широк смисъл, включително, но не само, във връзка с 

опазването на околната среда, правата на работниците и служителите, защитата на 

потребителите; подчертава приноса на разследващите журналисти, и счита, че те 

следва да получат еднакво равнище на защита; 

5. призовава Комисията в тази връзка да даде тълкуване на термина „финансови 

интереси“ в неговия възможно най-широк смисъл, така че да обхваща също и 

случаите на косвено засягане на финансовите интереси на ЕС; 

6. настойчиво призовава за въвеждането на ефективен режим на защита за лицата, 

докладващи за незаконни практики на работното място, като например тормоз, 

шантаж в професионален план, незаконни практики във връзка с назначенията и 

уволненията, дискриминация по отношение на заплащането и всяка друга форма на 

закононарушение; 

7 призовава Комисията да включи в законодателното си предложение мерки за 

защита на работниците срещу ответни мерки от техния работодател поради техни 

действия по сигнализиране, включително за опазване на тяхната анонимност и на 

поверителността на информацията, както и за осигуряване на правна, финансова и 

психологическа помощ винаги, когато това е необходимо, като същевременно се 

гарантира, че тежестта на доказване по жалби за преследване или репресивни мерки 

се носи от работодателя; 

8. приветства факта, че неотдавна Комисията въведе канал за лицата, подаващи 
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сигнали за нередности, които докладват или разкриват информация относно 

конкуренцията и картелните споразумения, но подчертава необходимостта от 

опростяване на процедурите и настоява, че не следва да има прекомерен брой 

канали; 

9. подчертава обаче, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да използват 

неинституционални канали, като медии, и че това не трябва да препятства 

институциите на ЕС да разследват официално по своя инициатива разкрита 

информация, която засяга интересите на ЕС;  когато е оповестена информация, 

засягаща интересите на ЕС, запитванията следва да бъдат систематични, независимо 

от канала; 

10. ето защо призовава Комисията в съответствие с препоръката в резолюцията да 

създаде независим орган на ЕС за събиране на информация, съветване и сезиране, с 

представителства в държавите членки, които са в състояние да получават доклади за 

нередности, като този орган разполага с достатъчни финансови ресурси, подходящи 

правомощия и специалисти, за да помага на вътрешни и външни лица, подаващи 

сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната 

им информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като 

същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа 

и съвет; в рамките на първата фаза неговата работа ще се основава предимно на 

надеждна проверка на получената информация; 

11. посочва във връзка с това, че Европейският омбудсман е изразила готовност пред 

Парламента да проучи възможността за създаване на такъв орган към Службата на 

омбудсмана, и настоятелно призовава Комисията да обмисли осъществимостта на 

това да бъдат възложени тези функции на Европейския омбудсман, която вече има 

правомощия да разследва жалби за нередни практики в рамките на институциите на 

ЕС; 

12. припомня, че посочената резолюция на Парламента също така призовава 

институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, да 

въведат и вземат всички необходими мерки за защита на поверителността на 

информационните източници, и затова призовава за създаване на контролиран 

уебсайт, на който могат да се подават жалби по напълно поверителен начин; 

13. изразява съжаление, че не всички агенции на ЕС са приели вътрешни правила за 

защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и призовава тези агенции да 

въведат вътрешни правила в съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за 

длъжностните лица; 

14. намира, че приемането на специално законодателство по сектори, като например в 

областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, по никакъв начин не бива да 

заменя или забавя приемането на общи разпоредби, които да установяват единни 

минимални стандарти за правна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; 

поради това призовава Комисията да представи без по-нататъшно забавяне 

предложение за хоризонтално законодателство относно защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности.  
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