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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, 

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

приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че организираната престъпност има транснационално измерение и 

обхваща широк кръг от престъпни дейности, включително трафик на наркотици, 

незаконно превеждане на мигранти през границата, изпиране на пари и трафик на 

фалшифицирани стоки, огнестрелни оръжия, диви растения и животни и културни 

ценности; изразява съжаление относно факта, че корупцията и изпирането на пари 

възлизат на 5% от световния БВП годишно и че в развиващите се страни, 

финансовите средства, изгубени в незаконни финансови потоци, включително 

корупция, се изчисляват на приблизително 10 пъти сумата на официалната помощ 

за развитие, предоставяна на тези държави; призовава ЕС да помогне на 

развиващите се или бедни страни да дадат приоритет на мерки за борба с 

корупцията и организираната престъпност, както и на установяването на силни 

местни и национални системи и институции за борба с корупцията в своите 

програми за развитие, например чрез изграждане на независими и компетентни 

регулаторни и правоприлагащи системи и данъчни органи, но и да подкрепя НПО, 

независимите медии и парламентите; подчертава необходимостта от всеобхватна 

рамка, изискваща активно участие от страна на международни и регионални 

организации, държавни администрации, частния сектор и гражданското общество, 

основано на прозрачност и взаимна отчетност; 

2. припомня, че програмата до 2030 г. за устойчиво развитие признава необходимостта 

от борба с корупцията във всичките ѝ форми, като призовава държавите да 

елиминират незаконните финансови потоци, подкупите и корупцията и да изградят 

ефективни, подлежащи на отчетност и прозрачни институции; припомня, че 

незаконните финансови потоци, които се изчисляват на 1 трилион щатски долара 

годишно, са основна пречка пред мобилизирането на национални приходи за 

постигане на развитие, и източват ресурси, които би следвало да бъдат инвестирани 

в развиващите се страни; припомня, че корупцията има както пряко, така и косвено 

отрицателно въздействие върху постигането на целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), тъй като увеличава разходите за проектите, както за публичния, така и за 

частния сектор; отбелязва при все това, че цената на корупцията няма само 

икономическо изражение и че може да бъде много висока, особено в развиващите се 

страни, като подкопава общественото доверие в публичните органи и 

демократичните институции, като съдилищата и полицията, задълбочава 

неравенството, което засяга най-силно най-бедните и най-уязвимите, увеличава 

насилието и несигурността и намалява ефективността на помощта за развитие; 

3. настоятелно призовава ЕС да покаже силна политическа воля и решимост в борбата 

срещу данъчните измами и избягването на данъци, в съответствие с принципа на 

съгласуваност на политиките в интерес на развитието, залегнал в член 208 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз; припомня отговорността на ЕС 

да се бори срещу данъчните правила, които улесняват избягването на данъци от 

транснационални корпорации и физически лица, както и да помага на трети 



 

PE575.224v02-00 4/7 AD\1092085BG.doc 

BG 

държави да си върнат незаконно придобити средства и да подлагат извършителите 

на наказателно преследване; подчертава, че прозрачността следва да бъде в 

основата на всички стратегии за борба с корупцията, както и че ЕС трябва да 

насърчава борбата срещу данъчните убежища, банковата тайна и изпирането на 

пари, постепенното премахване на прекомерната професионална тайна, постигането 

на публично отчитане по държави за многонационалните дружества и публичните 

регистри на действителните собственици на дружества като приоритет на всички 

съответни международни форуми; също така призовава ЕС да възприеме по-активна 

роля в предоставянето на финансова и техническа помощ на развиващите се страни 

за постигането на тези цели, включително автоматичен обмен на информация по 

данъчни въпроси и справяне с нововъзникващи световни стандарти; настоятелно 

призовава ЕС да отмени всички икономически или търговски споразумения с 

държави, които се считат за „данъчен рай“ от поне една от държавите – членки на 

ЕС; подчертава необходимостта от извършване на анализ на въздействието върху 

развиващите се държави на данъчните системи на държавите членки на ЕС с цел 

ефективна борба с незаконните финансови потоци; подчертава, че споразуменията 

за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), могат да създадат 

възможности за незаконни финансови потоци; настоятелно призовава ЕС да 

гарантира справедливо разпределение на правата на данъчно облагане при 

договарянето на данъчни и инвестиционни споразумения с развиващите се страни; 

призовава за тази цел ЕС да договаря данъчни споразумения с развиващите се 

страни въз основа на образеца на договор на данъчния комитет към ООН, който 

дава повече права за данъчно облагане при източника; 

4. призовава ЕС да продължи да подкрепя засилването на публичната администрация 

и приемането на подходящи законодателни рамки за борба с корупцията във всички 

държави, по-специално в страните, възстановяващи се след конфликт, и страните в 

преход, в които държавните институции са слаби; настоява върху необходимостта 

от укрепване на регионалните и специализираните полицейски и съдебни мрежи в 

развиващите се страни, винаги в рамките на параметри, които гарантират 

подходящи стандарти за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, 

както и от споделяне на най-добрите практики и експертни знания на Европол, 

Евроюст и на Европейската съдебна мрежа; подчертава необходимостта от 

подобряване на нормативната уредба и правоприлагането и от насърчаване на 

защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, за подвеждане на 

нарушителите под отговорност за извършените от тях престъпления, както и 

необходимостта от наличие на подходяща система за защита на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, както в рамките на ЕС, така и извън него; подчертава по-

специално, че е необходим механизъм за пряко докладване за гражданите в 

държави, получаващи помощ от ЕС, които обръщат внимание на нередности във 

финансирани от ЕС програми за помощ; 

5. отбелязва със загриженост, че най-важните международни конвенции и инициативи 

за борба с корупцията и незаконните финансови потоци не успяват да постигнат 

конкретни резултати при прилагането им на практика; припомня, че разработването 

на стратегия за борба с корупцията в областта на външната политика е от основно 

значение за ефективната борба с корупцията и финансовите престъпления; 

призовава ЕС да насърчава, като приоритет във външните си политики, правилното 

транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
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организирана престъпност и на всички останали съответни международни 

инструменти за борба с корупцията и изпирането на пари; 

6. призовава Комисията да гарантира, чрез постоянно наблюдение, че помощта на ЕС 

не допринася пряко или косвено за корупцията; счита, че помощта следва да се 

съобразява в по-голяма степен с капацитета за усвояване на приемащата държава и 

нейните общи потребности, свързани с развитието, с цел да се избегне масовото 

разхищение на предоставени под формата на помощ ресурси и използването им за 

корупция; призовава ЕС да се бори с корупцията пряко, чрез програмни документи 

и стратегии по държави, и да обвързва бюджетната подкрепа с ясни цели за борба с 

корупцията; подчертава необходимостта от установяване за тази цел на надеждни 

механизми за наблюдение на изпълнението; призовава Комисията да разработи 

силна, цялостна и всеобхватна стратегия за управление на риска от корупция в 

развиващите се страни, с оглед предотвратяване на това помощта за развитие да 

допринася за корупция, и да приложи изцяло стратегията за борба с измамите, 

приета през 2013 г., по-специално при използването на помощта на ЕС във всички 

нейни форми, включително ЕФР и доверителните фондове, и при делегиране на 

проекти за развитие на трети страни; отбелязва със загриженост, че подходът на ЕС 

по отношение на корупцията в държавите от АКТБ не дава почти никакви 

стратегически насоки за укрепване на системите на страните за нейното 

предотвратяване и контрол; счита, че е необходима по-голяма съгласуваност между 

Европейската служба за външна дейност и Генерална дирекция „Международно 

сътрудничество и развитие“ в подхода им за ефективна борба срещу корупцията в 

развиващите се страни; 

7. изразява загриженост относно връзките между някои мултинационални корпорации 

и организираната престъпност в трети страни, които водят до нарушаване на 

правата на човека на активисти, социални лидери, профсъюзни деятели и 

работници; призовава ЕС да проучи дейностите на мултинационалните корпорации, 

действащи с европейски капитали, и да засили контрола и наблюдението на 

дейността на тези корпорации; счита, че от дружествата следва да се изисква да 

разполагат със система за управление на борбата с корупцията, включително 

подходящи механизми за предупреждение по цялата верига на доставки, за да могат 

да бъдат избирани за проекти, получаващи средства от ЕС; 

8. припомня значението на съгласуваността между вътрешните и външните политики 

на ЕС и подчертава необходимостта от включване на борбата срещу организираната 

престъпност в стратегиите за развитие и сигурност като средство за възстановяване 

на стабилността в развиващите се страни; 

9. подчертава, че зачитането на правото на хората и правителствата да решават 

относно собствените си икономически, продоволствени и селскостопански системи 

е решението за справяне с престъпните дейности, които причиняват глад и бедност; 

настоятелно призовава международната общност активно да се противопостави на 

финансовите спекулации с хранителни продукти, като например изкупуването на 

ниски цени в големи селскостопански области и заграбването на земи от големи 

мултинационални аграрни дружества, имайки предвид вредното въздействие върху 

малките производители; 
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10. подчертава значението на принципа на универсалната справедливост в борбата 

срещу организираната престъпност; отхвърля ограниченията, които правителствата 

на държави членки са наложили върху него, които сериозно подкопават капацитета 

на съдиите да разследват престъпления, извършени извън територията на 

съответната им държава членка; настоятелно призовава ЕС да защитава 

включването на икономическите, финансовите и екологичните престъпления в 

рамките на универсалната юрисдикция; 

11. отбелязва, че оценката на нови политики относно леките наркотици е приоритет и 

счита, че следва да се обмислят стратегии за декриминализация/легализиране като 

средство за ефективна борба с престъпните организации; отправя искане ЕС да 

включи този въпрос както във вътрешните си, така и във външните си политики, 

като привлече в политическия дебат всички съответни европейски и международни 

агенции и институциите на всички участващи държави; 

12. отбелязва, че добивната промишленост, комуналните услуги, развитието на 

инфраструктурата и секторите на здравеопазването и образованието са особено 

уязвими по отношение на корупцията; припомня по-специално, че непрозрачните 

държавни поръчки и вериги на доставки могат да разкрият възможности за 

незаконни финансови потоци, свързани с корупция; счита във връзка с това, че 

усилията за борба с корупцията следва също така да са насочени към 

модернизиране на практиките за възлагане на обществени поръчки; 

13. призовава развиващите се страни да увеличат прозрачността и отчетността в 

договорите за ресурси, финансовото отчитане и одита на дружествата и събирането 

и разпределението на приходи, като част от своята програма за борба с корупцията; 

14. призовава ЕС да увеличи своята подкрепа с цел подпомагане на богатите на ресурси 

държави да прилагат принципите на Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост (ИПДП) за по-голяма прозрачност и отчетност в нефтодобивния, 

газодобивния и минния сектор; силно насърчава създаването на ефикасна правна 

рамка в подкрепа за правилното прилагане на ИПДП от дружествата, участващи във 

веригата на доставки на нефтодобивния, газодобивния и минния сектор.  
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