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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за финансовата 2010 година – резултати от дейността, финансово управление и 
контрол на агенциите на ЕС (2011/2232(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията от 14 ноември 2011 г. до Европейския 
парламент и Съвета относно последващите действия след освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година 
(COM(2011)0736) и работните документи на службите на Комисията, 
придружаващи този доклад (SEC(2011)1350 и SEC(2011)1351),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено 
„Европейските агенции – Пътят напред“ (COM(2008)0135),

– като взе предвид своята резолюция от … май 2012 г. относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година: 
резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС1,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности3, и по-
специално член 96 от него,

– като взе предвид Специален доклад № 5/2008 на Сметната палата, озаглавен 
„Агенциите на Европейския съюз: постигане на резултати“,

– като взе предвид специфичните годишни доклади4 на Сметната палата относно 
годишните отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2010 година,

– като взе предвид своето проучване, озаглавено „Възможност и приложимост на 
създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС“, публикувано на 
7 април 2009 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС 
за борба срещу корупцията5, своята Писмена декларация 2/2010 относно усилията 

                                               
1 ОВ L 000, 00.0.2012 г., стр. 000.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
4 ОВ C 368, 16.12.2011 г.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0388.
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на Съюза за борба с корупцията1 и съобщението на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за борба с 
корупцията в ЕС (COM(2011)0308);

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на … 
(A7-0000/2012),

А. като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки 
орган, посочен в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, хоризонтални 
съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 96 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2343/2002 и член 3 от приложение VІ към правилника;

Б. като има предвид, че през последното десетилетие се наблюдава безпрецедентно 
увеличаване на броя агенции, от 3 през 2000 г. на 24 през 2010 г.;

В. като има предвид, че вноските на Съюза за децентрализираните агенции се 
увеличиха значително между 2007 и 2010 г., от 1 055 000 000 EUR (за 21 агенции) 
на 1 658 000 000 EUR (за 24 агенции);

Г. като има предвид, че вноските на Съюза за децентрализираните агенции за 
финансовата 2010 година са в размер на 1 658 000 000 EUR;

Д. като има предвид, че в резултат на приемането на горепосоченото съобщение на 
Комисията от 11 март 2008 г. Парламентът, Съветът и Комисията дадоха нов 
тласък на проекта за определяне на обща рамка за агенциите и учредиха през 
2009 г. междуинституционална работна група за агенциите;

Е. като има предвид, че междуинституционалната работна група за агенциите 
организира за седми път заседание на политическо равнище на 13 декември 
2011 г., на което бяха обсъдени следните въпроси: критерии за създаване на нови 
агенции, избор на седалище на агенциите и споразумение за седалището, състав 
на управителните съвети, процедури за назначаване на директор, оценка и 
резултати, многогодишна програма и административна подкрепа;

Ж. като има предвид, че Сметната палата планираше да анализира работата на 
агенциите и през 2011 г. да публикува специален доклад със сравнителен анализ 
на разходите на агенциите на Европейския съюз, но за съжаление не успя да 
изготви този доклад преди края на 2011 г.;

З. като има предвид, че в съобщението на Комисията от 2011 г., озаглавено „Борба с 
корупцията в ЕС“, се оценява, че годишно загубите вследствие на корупцията в 
ЕС възлизат на 120 милиарда евро, като тя причинява финансови щети, намалява 
размера на публичните финанси и подкопава доверието в демократичните 

                                               
1  P7_DCL(2010)0002.
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институции; като има предвид, че беше създаден антикорупционен механизъм на 
равнището на Съюза, насочен към използването на средствата на Съюза, 
процедурите за възлагане на обществени поръчки и конфликта на интереси;

И. като има предвид, че в гореспоменатата резолюция на Парламента от 
15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба срещу корупцията се 
посочва, че корупцията води до злоупотреба с публични средства въобще и до 
злоупотреба със средствата на Съюза, осигурявани от данъкоплатците, нарушава 
конкуренцията на пазара и беше фактор в настоящата икономическа криза; като 
има предвид, че в гореспоменатата резолюция беше отправен призив – както и в 
Писмена декларация 2/2010 – към Комисията и съответните органи на Съюза да 
създадат условия средствата на Съюза да не стават обект на корупция, както и да 
приемат възпиращи санкции при установени случаи на корупция и измама;

I. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВОТО 
УПРАВЛЕНИЕ

Управление на бюджетните средства (в това число пренос и освобождаване)

1. призовава Комисията да представя ежегодно на органа по освобождаване от 
отговорност консолидирана информация относно предоставеното от общия 
бюджет на Съюза общо годишно финансиране за всяка агенция; подчертава, че 
документът следва да включва следните данни:
- първоначалната вноска на Съюза в бюджета на всяка агенция;
- размера на средствата, получени в резултат на възстановяване на излишък;
- общата вноска на Съюза за всяка агенция;
- размера на вноската на Европейската асоциация за свободна търговия 

(ЕАСТ);

2. призовава Комисията да предостави данните, посочени в параграф 1, за 
финансовата 2010 година, както и за предходните финансови години, за да 
осигури възможност на Парламента и на обществеността да направят съпоставка 
на вноските на Съюза за всяка агенция през годините; по този начин ще се 
гарантира също така яснота, прозрачност и публичен контрол върху 
изразходването на парите на Съюза и ще се допринесе за възстановяване на 
доверието сред европейските данъкоплатци;

3. настоятелно призовава Комисията, в момент на финансова криза, да спре 
увеличаването на бюджетите на агенциите и дори да разгледа възможността за 
намаляване на вноските на Съюза в техните бюджети, най-вече по отношение на 
агенциите, които осъществяват основно с изследвания; също така настоятелно 
призовава агенциите да намалят своите текущи разходи и да създадат механизми, 
чрез които да се посочва и отчита ясно за какво е използвано всяко евро и да се 
постигнат значителни икономии на средства на Съюза;

4. отбелязва, че през 2010 г. няколко агенции са използвали коригиращи бюджети и 
са извършили преноси и трансфери; отбелязва, че някои от агенциите дават 
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обяснение за целта на тези действия, например Центърът за преводи за органите 
на Европейския съюз и Европейската железопътна агенция; настоятелно 
призовава всички агенции системно да обосновават коригиращите бюджети, 
трансферите и преносите в своите доклади относно окончателните годишни 
отчети и годишни доклади за бюджетното и финансово управление;

5. отново отбелязва високия процент преноси и освобождаване на бюджетни 
кредити за оперативни разходи в няколко агенции през финансовата 2010 година; 
изразява съжаление, че Сметната палата не успя да отчете равнището на 
бюджетните кредити, пренесени и/или освободени от Европейската агенция по 
химикалите, Европейската агенция за околната среда, Европейската агенция за 
морска безопасност и Европейския полицейски колеж, в докладите на Сметната 
палата относно годишните отчети за финансовата 2010 година;

6. изтъква, че високият процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити 
обикновено показва, че съответната Агенция не е в състояние да управлява 
голямо увеличение на своя бюджет; изисква капацитетът за усвояване и времето, 
което е необходимо за изпълнението на допълнителните задачи, да играят по-
голяма роля при вземането на решения относно бюджета;

7. съответно настоятелно призовава агенциите да подобрят своето вътрешно 
планиране и прогнозите си за общите приходи с цел намаляване на високия 
процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити, както и своите разходи; 
припомня на агенциите, че трябва да усъвършенстват своите системи за 
програмиране и мониторинг и да започват сключването на договори по-рано през 
календарната година, за да се намали необходимостта от пренос на бюджетни 
кредити; в допълнение призовава Комисията да осигури насоки в това отношение;

8. призовава също така агенциите да подобрят начина, по който управляват 
ангажиментите, за да ги приведат в съответствие с реалните потребности; изтъква, 
че високият процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити често 
показва, че съответната Агенция не е в състояние да управлява голямо увеличение 
на своя бюджет; счита, че би било по-отговорно в бъдеще бюджетните органи да 
обмислят по-внимателно решенията за увеличаване на бюджета на дадена 
агенция, като вземат предвид времето, което е необходимо за изпълнение на 
новите дейности;

9. приветства намерението на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение да намали още повече преносите чрез мониторинг посредством 
стандартизирани образци за изпълнение на бюджета (поети задължения, 
плащания) и напредък по отношение на възлагането на обществени поръчки; 
счита, че тази мярка е практика, която трябва да бъде последвана от другите 
агенции;

10. припомня, че бюджетът на агенциите трябва да бъде балансиран; подчертава, че 
някои агенции генерират печалби чрез дейността си, което понякога води до 
излишък; счита, че за агенциите, които са финансирани изцяло от бюджета на 
Европейския съюз, генерираният през година n излишък следва да се приспада от 
субсидията на Съюза за година n +1;

11. счита освен това, че за частично самофинансиращите се агенции клиентите следва 
да плащат в пълен размер цената на услугите, които ми предоставят тези агенции, 
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включително пропорционалната вноска на работодателя в пенсионната схема; по 
отношение на въпроса как да се преодолее евентуален дефицит спрямо прогнозата 
за приходи от такси от клиентите и необходимостта да се гарантира наличността 
на необходимите финансови средства за агенциите, призовава Комисията да 
проучи необходимостта и възможните начини за създаване на ограничен обособен 
резервен фонд, който да се управлява по прозрачен начин;

12. призовава всички съответни заинтересовани лица в сферата на бюджета да 
изпълняват своите задължения в рамките на бюджетната процедура, да 
предоставят адекватна обосновка за своите искания във връзка с бюджета на 
агенциите (т.е. първоначално искане за бюджет, увеличения, намаления);

13. настоятелно призовава агенциите да намалят броя на просрочените плащания, 
като приложат корективни мерки; изразява загриженост главно поради факта, че 
забавените плащания увеличават риска от необходимост да се плащат лихви и 
такси за забавено плащане, за които не са предвидени бюджетни кредити в 
бюджета;

14. призовава също така агенциите точно и пълно да докладват за изключения в 
съответствие със стандарт за вътрешен контрол № 16;

Слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки

15. отбелязва отново слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки; 
изразява загриженост, че тяхната система за вътрешен контрол не е достатъчно 
ефективна, така че да се избегнат или идентифицират устойчиви грешки, които 
възпрепятстват законосъобразността и редовността на операциите на агенциите;

16. съответно настоятелно призовава агенциите да подобрят своите процедури за 
възлагане на обществени поръчки и по-специално за даване на разрешения за 
възлагане на обществени поръчки на равнище вземане на решения за 
финансиране и изготвяне на работни програми; отбелязва например, че липсата на 
изходни данни в Европейската агенция по морска безопасност в подкрепа на 
решението за финансиране на планирани оперативни обществени поръчки може 
да застраши валидността на решението на Агенцията;

17. призовава също така агенциите да включват в своите годишни работни програми 
по-ясна информация относно общия бюджет, разпределен за възлагане на 
обществени поръчки и индикативния брой и тип на предвидените договори; 
изразява загриженост, че често годишните работни програми на агенциите не 
разкриват изрично цялата информация, посочена във Финансовия регламент и 
правилата за неговото прилагане; отбелязва, че тази слабост се констатира най-
вече в Европейската агенция за морска безопасност и Европейската железопътна 
агенция;

18. призовава агенциите да отчитат точно и своевременно изключенията, така че те да 
бъдат изчерпателно описани в техните годишни отчети за дейността, като 
подробните списъци за проверка и съпроводителните указания биха позволили на 
агенциите ясно да посочат задълженията на всяка длъжност в щатното разписание 
и да осигурят адекватно проследяване на потенциалните нередности;
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19. в допълнение настоятелно призовава агенциите да гарантират, че за процедурата 
на договаряне, която следва да се използва при строго определени условия, се 
докладва надлежно и своевременно пред административния съвет с оглед на това 
той да бъде напълно информиран за обхвата на тези процедури;

20. в допълнение призовава агенциите да разработят последващи проверки и да 
докладват за тях, за да се гарантира адекватно проследяване на потенциалните 
нередности; в това отношение подкрепя инициативите за изграждане на 
централен и координиран капацитет на равнище вътрешна дирекция във всяка 
агенция с цел да се намали рискът от неефективно използване на ресурсите и 
некоординиран мониторинг на договорите;

21. приветства инициативата на Европейския орган за безопасност на храните да 
изготви практическо ръководство за възлагане на обществени поръчки, в което 
подробно се описват функциите и отговорностите за всяка стъпка от процеса и 
което трябва да бъде актуализирано редовно; счита, че тази инициатива е 
практика, която трябва да бъде последвана от другите агенции;

ІI. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ДЕЙНОСТТА

Многогодишна програма

22. настоятелно призовава агенциите да изготвят многогодишни стратегически 
програми и насоки, съобразени с особеностите на тяхната дейност; счита, че е 
важно многогодишното планиране на дейността (цели и средства за постигането 
им) да бъде свързано с многогодишно планиране на ресурсите (в частност бюджет 
и персонал) и да бъде ясно отразено в годишните работни програми; също така 
призовава агенциите да се консултират с Парламента в това отношение;

23. насърчава агенциите да изготвят многогодишни стратегически планове в областта 
на информационните технологии в подкрепа на техните оперативни дейности;

Годишна работна програма

24. счита, че вътрешният процес на агенциите в подкрепа на съставянето на тяхната 
годишна работна програма оказва силно въздействие върху надеждността на 
информацията, която агенциите предоставят на заинтересованите страни и на 
органа по освобождаване от отговорност; поради тази причина настоятелно 
призовава агенциите да осигурят последователност на своето планиране, 
подходящи процедури и насоки, както и достатъчно документация в подкрепа на 
работната програма, за да се предостави информация за всички извършвани 
дейности и за средствата, планирани за всяка дейност;

25. по-специално настоятелно призовава агенциите да предприемат действия, за да 
гарантират, че техните годишни работни програми са достатъчно пълни и 
съдържат цялата необходима информация (т.е. информация за всички дейности, 
извършвани от съответната агенция, и за средствата, планирани за всяка дейност);
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26. в това отношение насърчава агенциите да основават своите годишни работни 
програми на стандартен образец с цел да се улесни съпоставката; във връзка с 
това призовава Комисията да изготви насоки за стандартния образец;

27. изразява загриженост, че възлагането на отговорност за изготвянето и приемането 
на годишните работни програми не е уточнено в решенията за създаване на някои 
от агенциите (например Евроюст); счита, че това може да доведе до объркване и 
липса на отговорност при изготвянето и приемането на годишните работни 
програми; следователно призовава съответните агенции бързо да отстранят този 
недостатък и да информират органа по освобождаване от отговорност за 
предприетите действия;

Годишен отчет за дейността

28. настоятелно призовава агенциите да стандартизират структурата на своите 
годишни отчети за дейността в съответствие с формата, използван от генералните 
дирекции на Комисията, и съответно да предоставят информация относно: 
изпълнението на техните годишни работни програми, бюджет и план за 
политиката относно персонала, системите за управление и вътрешен контрол, 
констатациите от вътрешните и външните одити, последващите действия във 
връзка с препоръките от одитите, препоръките за освобождаване от отговорност, 
както и декларациите за достоверност на изпълнителните директори; призовава 
също така агенциите да предоставят в своите годишни отчети за дейността 
информация въз основа на финансовите отчети и докладите за бюджетното и 
финансово управление, предвидени в контекста на процедурата по освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, при условие че се спазват 
ограниченията във връзка със срока за изготвяне на годишните консолидирани 
отчети на Съюза;

29. изисква структурата на годишния отчет за дейността на всяка агенция да включва 
определен брой общи елементи въз основа на най-добрите практики в агенциите с 
цел улесняване на съпоставката; във връзка с това настоятелно призовава 
Комисията да разработи примерен образец в сътрудничество с агенциите;

30. призовава също така директорите на агенциите да предават своите годишни 
отчети за дейността за година n и оценката на управителните съвети на Сметната 
палата, Парламента, Съвета и Комисията до 1 юли на година n+1;

31. приветства факта, че в своя годишен отчет за дейността Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа предоставя подробни сравнителни данни по 
години с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност 
да направи по-ефективна оценка на резултатите от дейността на Агенцията; счита, 
че това е практика, която трябва да бъде последвана от другите агенции;

32. призовава също така агенциите да положат допълнителни усилия, за да 
гарантират, че техните годишни отчети за дейността действително отразяват 
техните годишни работни програми; подчертава, че това е елемент от съществено 
значение за правилната оценка на дейността на агенциите и постигнатите от тях 
резултати по отношение на финансовото участие на Европейския съюз и 
следователно за определянето на тяхното изпълнение; в това отношение 
приветства по-специално годишните отчети за дейността и годишните работни 
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планове на Европейската агенция по химикали, Европейската агенция по морска 
безопасност и Европол; отбелязва при все това, че в някои агенции (например 
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европейската 
агенция за ГНСС) има пропуск в това отношение и техните ресурси за планиране 
на дейности (бюджетиране по дейности) не са били приведени в съответствие с 
организационната структура на съответната агенция, така че да се даде 
възможност за наблюдение на изпълнението на бюджета;

33. приветства инициативата на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение да представи диаграми на Гант за основните оперативни дейности в 
своя годишен отчет за дейността за 2010 г.; припомня на агенциите, че тези 
диаграми посочват в сбита форма времето, отделено от всеки член на персонала за 
работа по даден проект, и насърчават подход, насочен към постигане на 
резултати; насърчава агенциите да включат диаграма на Гант при планирането на 
всяка своя оперативна дейност;

Оценка на агенциите

34. призовава агенциите да извършват и представят периодична обща оценка на 
своите дейности и изпълнение, по искане на Комисията, както и да публикуват 
съответните доклади на своите уебсайтове; управителните съвети на агенциите 
трябва да бъдат съответно призовани да изготвят пътна карта с план за 
последващи действия въз основа на заключенията от тези оценки, както и два 
пъти годишно доклад за напредъка;

Доклад съгласно член 96

35. припомня, че в съответствие с член 96, параграф 2 от рамковия Финансов 
регламент от агенциите се изисква да предоставят на органа по освобождаване от 
отговорност доклад за мерките, предприети въз основа на неговите наблюдения и 
препоръки от предишните му доклади за освобождаване от отговорност;

36. отбелязва, че за финансовата 2010 година органът по освобождаване от 
отговорност не е получил доклади съгласно член 96 от шест агенции:
Европейската агенция за авиационна безопасност, Европейската агенция по 
лекарствата, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, 
Агенцията за снабдяване към Евратом, Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд и Европейската агенция за ГНСС; следователно 
призовава агенциите да представят тези доклади незабавно;

37. изразява съжаление, че информацията, предоставена от агенциите в техните 
доклади съгласно член 96, произлиза от самите агенции, вследствие на което 
точността на техните декларации не може да бъде напълно потвърдена и приета за 
сигурна; призовава следователно междуинституционалната работна група за 
агенциите да разгледа възможността за включването на разпоредба относно 
създаването и прилагането на механизъм за проверка по отношение на 
информацията, предоставяна от агенциите в докладите съгласно член 96, с цел да 
се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да придобие 
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увереност относно валидността на получената информация и да се създадат 
условия за строго проследяване на наблюденията и препоръките, отправени от 
Парламента в неговите предходни резолюции за освобождаване от отговорност;

Таблица, приложена към годишните доклади на Сметната палата

38. приветства факта, че агенциите са представили, под формата на таблица, 
приложена към специфичните доклади на Сметната палата за 2010 г., съпоставка 
между операциите, изпълнени през 2009 и 2010 г., благодарение на което дават 
възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-ефективна 
оценка на резултатите от тяхната дейност през две последователни години; 
отбелязва, че изискването беше отправено от органа по освобождаване от 
отговорност още в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за 
финансовата 2008 година;

Функциите на координатор на мрежата на агенциите

39. приветства Европейската агенция по химикалите за нейната ефективна работа 
като координатор на мрежата на агенциите в хода на процедурата по 
освобождаване от отговорност за финансовата 2010 година; счита, че тази 
практика трябва да бъде последвана от съвместните предприятия;

ІІI. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА

Уебсайтове на агенциите

40. настоятелно призовава агенциите да предоставят чрез своите уебсайтове 
информацията, необходима за гарантирането на прозрачност, и по-специално на 
финансова прозрачност; в частност настоятелно призовава агенциите да 
публикуват на своите уебсайтове списък на всички договори, сключени през 
последните три години, както и списък на членовете на техните управителни 
съвети, придружен от техните декларации за интереси; призовава Комисията да 
продължи да полага усилия за осигуряването на пълен достъп до тази информация 
и да я интегрира в своята система за финансова прозрачност;

Отношения със заинтересованите лица

41. призовава агенциите да гарантират, че изпълняват своите функции в координация 
с различните заинтересовани страни;

42. настоятелно призовава агенциите да задълбочат участието на основните 
заинтересовани страни (включително Парламента) в годишното си планиране;

Конфликт на интереси
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43. изразява дълбока загриженост предвид твърденията за конфликт на интереси в 
рамките на агенциите и/или управителните съвети, по-специално в Европейската 
агенция за авиационна безопасност, Европейската агенция за околната среда и 
Европейския орган за безопасност на храните;

44. призовава агенциите внимателно да изградят и оценяват своите системи за 
контрол, за да се предотвратяват конфликти на интереси между персонала и 
експертите, работещи в агенцията; в допълнение призовава управителните съвети 
на агенциите да приемат и прилагат най-строги правила и механизми за проверка 
по отношение на своите членове с цел гарантиране на пълната им независимост от 
частни интереси; отново припомня, че репутацията на агенциите ще бъде 
засегната, ако се поставя под въпрос поради конфликт на интереси, като това ще 
има отрицателно въздействие върху репутацията на Съюза;

45. припомня, че Европейският омбудсман критикува Европейския орган за 
безопасност на храните за начина, по който оценява потенциални конфликти на 
интереси и случаи на „въртяща се врата“; изразява загриженост, че и в други 
агенции се наблюдават подобни ситуации и че те не са успели да спрат и да 
предотвратят ситуациите на конфликт на интереси;

46. следователно настоятелно призовава агенциите да предоставят на Парламента 
подробен преглед на критериите и механизмите за проверка, прилагани с цел 
предотвратяване на случаи на „въртяща се врата“ и отстраняване на 
съществуващите конфликти на интереси; когато този вид функции се изпълняват 
съвместно с националните партньори, настоятелно призовава агенциите да 
изяснят споделените функции, за да се избегнат свързани с отговорността 
нормативни пропуски в случаите на конфликт на интереси;

47. освен това отново призовава Комисията да предостави информация за 
съществуването и прилагането на разпоредби и правила относно „периода на 
прекъсване“ и при сходни случаи във всички агенции;

48. отново призовава Сметната палата да направи цялостен анализ на подхода на 
агенциите и на конкретните практики за управление на ситуациите на конфликт 
на интереси, за да се отстранят съществуващите и да се предотвратят бъдещите 
конфликти;

49. припомня, че в своята горепосочена резолюция от 15 септември 2011 г. относно 
усилията на ЕС за борба срещу корупцията, Парламентът призова, наред с 
другото, Комисията и агенциите на Съюза да гарантират по-голяма прозрачност, 
като изготвят кодекси за поведение или подобрят съществуващите кодекси, 
включвайки минимални ясни правила относно конфликта на интереси;

50. припомня, че конфликтите на интереси пораждат корупция, измами, лошо 
управление на паричните средства и човешките ресурси, фаворизиране и имат 
отрицателно въздействие върху безпристрастността на решенията и качеството на 
работа, както и че подкопават доверието на гражданите на Съюза в институциите 
на Съюза, в това число агенциите;

Назначаване на директорите на агенциите



PR\892939BG.doc 13/20 PE473.984v03-00

BG

51. призовава междуинституционалната работна група да разгледа условията за 
назначаване на директорите на агенциите с цел осигуряването на открита, 
прозрачна и надеждна процедура на назначаване; в това отношение призовава 
междуинституционалната работна група да гарантира, че в нейното съвместно 
изявление се посочва, че кандидатите за поста директор на агенция се явяват на 
публично събеседване пред парламентарните комисии;

52. отбелязва, че за Европейската агенция за ценни книжа и пазари, Европейската 
банкова агенция и Европейската агенция за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (агенции, създадени през 2010 г. и започнали да 
осъществяват дейността си през 2011 г.) изпълнителният директор се назначава от 
Съвета на надзорните органи, но само след потвърждение от Парламента в 
качеството му на орган по освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета; подчертава, че при назначаването на изпълнителните 
директори на всички агенции по правило следва да се прилага тази процедура;

Предотвратяване на измами

53. призовава агенциите да бъдат по-активни в областта на разкриването и 
предотвратяването на измами, както и правилно и редовно да комуникират във 
връзка с тези дейности; подчертава, че ролята на Европейската служба за борба с 
измамите по отношение на агенциите следва да бъде формализирана, укрепена и 
по-видима;

Система за предупреждение

54. счита, че когато Комисията има сериозни причини за безпокойство, че дадена 
агенция е на път да вземе решения или да предприеме дейности, които е 
възможно да не съответстват на мандата на агенцията, може да наруши правото на 
Съюза или да бъде в явно противоречие с целите на политиките на Съюза, тя е 
длъжна незабавно да информира Парламента и Съвета, за да им осигури 
възможност да предприемат подходящи действия;

ІV. ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Процедури за набиране на персонал

55. настоятелно призовава агенциите да предприемат необходимите мерки за 
увеличаване на законността, прозрачността и обективността на своите процедури 
за набиране на персонал; отбелязва факта, че отново в редица агенции 
съществуват недостатъци в процедурите за подбор на персонал, които излагат на 
риск прозрачността на тези процедури и/или нарушават принципа на еднаквото 
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третиране при прилагането на критериите за допустимост; отбелязва по-
специално, че Сметната палата многократно констатира следните пропуски:

- не съществува доказателство дали критериите за подбор и праговете, които 
кандидатите трябва да преминат, за да бъдат поканени да се явят на писмен 
изпит или събеседване, са определени преди да започне процесът на 
оценяване,

- недостатъчна документация относно процедурите за набиране на персонал,
- нееднакво третиране в рамките на процедурата за назначаване на 

вътрешни/външни кандидати,
- ограничена конкуренция;

счита, че тези недостатъци намаляват способността на агенциите за: реакция при 
евентуални твърдения за вземане на произволни решения относно набирането на 
персонал; вземане на подходящи корективни решения и повишаване на доверието 
на гражданите на Съюза в процедурите за назначаване на персонал на агенциите;

56. приветства инициативата на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение за онлайн инструмент за набиране на персонал (RECON – Recruitment 
Online) през 2010 г., който ще помогне на Центъра да направи процеса на 
набиране на персонал по-бърз, по-ефикасен и по-прозрачен; призовава всички 
агенции да следват тази процедура;

57. счита, че всяка година има служители, в това число директори, които заемат 
длъжности в агенциите на ротационен принцип; призовава Комисията да 
предостави на Парламента таблица с всички служители, и по-специално 
директори и лица на ръководни длъжности, които са сменили работното си място 
от една агенция в друга или в друга институция на Съюза, най-малко считано от 
2008 г.;

58. призовава Комисията да представи на Парламента подробна таблица с 
критериите, прилагани с цел да се гарантира независимостта, безпристрастността 
и подходящата квалификация на наетия персонал, в това число критериите, 
насочени към отстраняване или предотвратяване на конфликт на интереси, както 
и да прилага възпиращи санкции при установяването на нередност;

Възлагане на задачи, свързани с чувствителни данни, на срочно наети служители

59. отново призовава агенциите да гарантират, че на срочно наетите служители не се 
възлагат задачи, свързани с чувствителни данни, като се има предвид, че срочно 
наети служители се наемат, като се спазват ограниченията в щатното разписание; 
изразява съжаление поради факта, че в някои случаи агенциите наемат такъв 
персонал за осъществяване на задачи, свързани с чувствителни данни, или с 
достъп до чувствителна информация; подчертава рисковете от потенциални 
нарушения на сигурността, свързани с достъпа на срочно наетите служители до 
чувствителна информация и незапознатостта им с процедурата, която трябва да се 
следва, или с конфликт на интереси;
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V. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН 
КОНТРОЛ

60. насърчава агенциите да подобрят още повече своите системи за вътрешен 
контрол, за да подкрепят годишните декларации за достоверност на своите 
директори; в допълнение подчертава, че е от значение за всяка агенция ефективно 
да установи функция по управление на риска за регистрация на рисковете и 
създаване на планове за действия за смекчаването им;

Службата за вътрешен одит

61. счита, че е пропуск в законодателството относно агенциите констатациите и 
препоръките на службата за вътрешен одит да се разглеждат само на добра воля 
от страна на директорите на агенциите и техните управителни съвети; подчертава 
също така, че директорите на агенции вземат решение да информират органа по 
освобождаване от отговорност за работата и констатациите на службата за 
вътрешен одит, без службата за вътрешен одит да има възможност да докладва 
пряко на Парламента относно надеждността на информацията, изпратена от 
агенциите; следователно настоятелно призовава съзаконодателите да разгледат 
проблема и да отстранят този пропуск в рамките на обсъжданията за изменението 
на Финансовия регламент;

62. счита, че функциите на службата за вътрешен одит като вътрешен одитор на 
децентрализираните агенции са от първостепенно значение; подчертава по-
специално, че службата за вътрешен одит издава независими становища относно 
качеството на системите за управление и контрол и дава препоръки за 
подобряване на условията за изпълнение на дейностите и насърчаване на доброто 
финансово управление на агенциите;

63. призовава съответно управителните съвети на агенциите надлежно да вземат под 
внимание препоръките на службата за вътрешен одит с оглед на бързото 
отстраняване на установените недостатъци и да обосноват пред органа по 
освобождаване от отговорност случаите на отхвърляне или забавяне на 
изпълнението на препоръките на службата за вътрешен одит;

VI. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШЕН 
КОНТРОЛ

Одитите на Сметната палата на агенциите на Съюза

64. отбелязва, че в действителност службата за вътрешен одит и до голяма степен 
Сметната палата действат като съветници на агенциите и им предоставят 
непублични препоръки за отстраняване на техните недостатъци; изразява 
сериозна загриженост, че никоя от одитните институции не извършва контрол на 
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агенциите, който да бъдат отразен в публичен документ; задава си въпроса след 
като службата за вътрешен одит и Сметната палата подкрепят вътрешно 
агенциите за справяне с недостатъците им, кой ги контролира чрез публични 
анализи и доклади; по тази причина призовава за ясно разделение на задачите 
между службата за вътрешен одит и Сметната палата;

65. ето защо настоятелно призовава Сметната палата да упражнява сериозно и 
безпристрастно своите контролни и одиторски функции по отношение на 
агенциите и да отразява своите констатации и препоръки в своите публични 
годишни и специални доклади, като по този начин дава възможност на 
Парламента да изпълнява пълноценно своята функция по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а на обществеността – да се 
информира за това как се управляват агенциите и кои са констатираните 
недостатъци;

66. в допълнение настоятелно призовава Сметната палата да се уверява в рамките на 
своите процедури за одит на агенциите, че в поканите на агенциите във връзка с 
изготвянето, публикуването, оценката и управлението на договорите се спазват 
напълно принципът на максимална и открита конкуренция и принципът на 
оптимизиране на разходите; в допълнение настоятелно призовава Сметната 
палата да провери дали реално се променят дружествата, на които се възлагат 
договори от всяка агенция, за да се гарантира, че промяната не е свързана с 
промени в официалното наименование на изпълнителите;

Доклади на Сметната палата относно годишните отчети: неизпълнение и 
недостатъци

67. припомня, че при предишните процедури по освобождаване от отговорност на 
агенциите органът по освобождаване от отговорност призова Сметната палата да 
предостави допълнителна информация относно:

- ефикасността на системата за вътрешен контрол на всяка агенция;
- потенциалните конфликти на интереси в агенциите;

- оценка на годишния отчет за дейността на всяка агенция;
- резултатите от дейността на всяка агенция;

68. изразява сериозна загриженост, че въпреки исканията на Парламента, докладите 
на Сметната палата относно годишните отчети за финансовата 2010 година 
включват само половината информация, предоставена през предходните години 
(през 2010 г.: 38 забележки за 24 агенции, през 2009 г.: 69 забележки за 22 агенции 
и през 2008 г.: 69 забележки за 23 агенции) и че по-голямата част от забележките 
на Сметната палата относно отчетите за 2010 г. включват само общи изявления 
вместо точни данни и констатации; изразява загриженост, че Сметната палата не е 
действала като независим контролен орган и е действала противно на интересите 
на Съюза и на правото на европейските граждани да научават как се изразходват 
техните пари и как се управляват агенциите; в този контекст припомня, че 
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агенциите обслужват публичните интереси и следва да отговарят пред 
гражданите, чиито интереси твърдят, че обслужват;

69. освен това припомня, че в своите доклади за агенциите за финансовата 2010 
година Сметната палата не отчете равнището на бюджетните кредити, пренесени 
от 2009 към 2010 г., нито освободените бюджетни кредити (най-малкото по 
отношение на Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция за 
околната среда, Европейската агенция за морска безопасност и Европейския 
полицейски колеж); счита, че този пропуск е неприемлив;

Два специални доклада на Сметната палата: един планиран и неосъществен, а 
вторият – предстоящ да бъде изготвен през 2012 г.
70. изразява сериозна загриженост, че въпреки информацията, представена от 

Сметната палата в нейната годишна работна програма и настойчивите искания на 
Парламента, който в крайна сметка е една от европейските заинтересовани 
страни, двата специални доклада, свързани с агенциите, относно: а) сравнителния 
анализ на разходите на агенциите на Съюза и б) управлението на конфликтите на 
интереси в агенциите, все още не са готови или не са представени; отбелязва, че 
специалният доклад относно сравнителния анализ на разходите на агенциите 
беше планиран от Сметната палата за октомври 2011 г., но все още не е 
публикуван, и че представителят на Сметната на палата заяви устно пред 
комисията по бюджетен контрол на Парламента, че Палатата все още работи по 
17-ия проект на доклада, но все още не е изпратила окончателната му версия или 
негов проект на Парламента, въпреки многократно отправените искания; изразява 
при тези обстоятелства загриженост, че докладът за управление на конфликтите 
на интереси няма да бъде публикуван своевременно от Сметната палата и/или 
няма да отразява реалната ситуация;

71. отново настоятелно призовава Сметната палата да предостави на органа по 
освобождаване от отговорност доклада за сравнителния анализ на разходите на 
агенциите на Съюза в текущия му вид своевременно, така че да даде възможност 
на Парламента да го вземе предвид в рамките на процедурата по освобождаване 
от отговорност за финансовата 2010 година и да публикува в срок сериозен и 
подробен доклад относно управлението на конфликтите на интереси в агенциите 
на Съюза;

Възлагане на одитите на Сметната палата на агенциите на външни изпълнители

72. счита, че ако във външния одит на отчетите на агенциите трябва да участват 
одитори от частния сектор, подборът и назначаването на частните одитори следва 
да бъдат осъществявани в съответствие с приложимите правила, включително 
правилата за прозрачност на обществените поръчки, както и че следва да бъдат 
въведени подходящи механизми за контрол, за да се гарантира, че работата по 
отношение на законността и редовността на приходите и разходите и 
надеждността на отчетите на агенциите, се извършва съгласно съответните 
стандарти; счита също така, че някои аспекти на тези възложени на външни 
изпълнители външни одити, включително констатациите от одита, трябва да 
останат изцяло отговорност на Сметната палата, която ще трябва да управлява 
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всички административни процедури и процедури за възлагане на обществени 
поръчки, както и да ги финансира от собствения си бюджет, без да иска 
допълнителни бюджетни средства, тъй като тази задача е в правомощията на 
Сметната палата; освен това текущата криза не дава възможност за предоставяне 
на допълнителни бюджетни средства за изпълнението на задачи, които са в 
рамките на една институция на Съюза, в случая – Сметната палата;

73. настоятелно призовава Сметната палата да предотвратява всякакви конфликти на 
интереси при възлагането на независим одит на агенциите;

74. счита също така, че ако се практикува възлагане на външни изпълнители, 
докладът на независимите одитори трябва да бъде публикуван незабавно както от 
независимите одитори, така и от Сметната палата; за тази цел Европейският 
парламент изисква Сметната палата да се въздържа от налагането на клаузи за 
конфиденциалност в договора с евентуалния независим изпълнител по отношение 
на публикуването на докладите във вида, в който се изготвят от независимия 
изпълнител; едновременно с това Сметната палата трябва да поеме отговорността 
за независимия одит и да действа по съответния начин;

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИИТЕ

Управителен съвет

75. отбелязва, че широкият състав на управителните съвети на някои агенции и 
голямото текучество на техните членове могат да ги превърнат в неефективен 
орган за вземане на решения; съответно призовава междуинституционалната 
работна група за агенциите да потърси решение на този въпрос; предлага също да 
бъде разгледана възможността за обединяване на управителните съвети на 
агенциите, работещи в свързани области, с цел намаляване на разходите за 
заседания;

Административна подкрепа

76. в допълнение призовава агенциите да разгледат следните опции, когато се 
обмисля възможността за административна подкрепа, за да се работи по най-
ефективния възможен начин:
- сливане на по-малки агенции с дейност в областта на изследванията, за да се 

реализират икономии и да се преустанови и/или да се избегне припокриване 
на цели, и за да се предотвратят допълнителни разходи за бюджета на 
Съюза;
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- споделяне на услуги между агенциите, на принципа на географската близост 
или близостта по области на политиките; приветства в това отношение 
инициативата на Европейската агенция по морска безопасност и 
Европейската агенция за контрол на рибарството за споделяне на функцията 
за вътрешен одит; при все това счита, че това е начало, което трябва да бъде 
последвано от преструктуриране и сливане, което ще включва агенциите;

77. призовава Комисията незабавно да извърши оценка на всички агенции, за да 
идентифицира ненужни или дублиращи се дейности и да анализира сливането на 
някои от агенциите, както и да информира Парламента по този въпрос най-късно 
до 15 юли 2012 г.;

78. настоятелно призовава Комисията и Съвета да вземат предвид реалните 
потребности на всяка агенция и необходимостта да се пестят парите на 
гражданите и данъкоплатците на Съюза в условията на финансова и 
икономическа криза и да не вземат под внимание интересите на някои държави 
членки да има агенция конкретно на тяхна територия по причини, различни от 
публичните интереси на Съюза;

Дисциплинарно производство

79. припомня отново, че още в своята резолюция за освобождаване от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година Парламентът 
призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален 
дисциплинарен съвет, който безпристрастно да прилага дисциплинарни санкции, 
в това число отстраняване; отбелязва, че все още съществуват трудности за 
осъществяването на този проект; призовава агенцията, която координира мрежата 
на агенциите, да изгради мрежа на служителите, които притежават необходимата 
професионална степен, за да бъдат безпристрастни членове на дисциплинарния 
съвет;

VIII. РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО АГЕНЦИИТЕ: ЕДИН ОБЩ ПОДХОД

80. приветства продължаващата работа на междуинституционалната работна група за 
агенциите, чиято задача е да прави преглед на ролята и мястото на 
децентрализираните агенции в институционалния пейзаж на Съюза, както и на 
създаването, структурата и функционирането на тези агенции, наред с въпроси в 
областта на финансирането, бюджета, надзора и управлението; изисква от 
работната група бързо да предложи задоволително общо тълкуване от страна на 
Парламента, Съвета и Комисията относно агенциите;

81. счита, че дейността и резултатите на някои агенции хвърлят съмнение относно 
тяхната действителна добавена стойност по отношение на целите на Съюза; счита, 
че голям брой доклади и документи и други свързани изходни продукти, като тези 
на Европейската агенция за околната среда и други, може да се разглеждат като 
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лишени от съществен, иновативен и практически принос за постигане на целите 
на Съюза и за неговата работа; отбелязва също, че резултатите от дейността на 
Европейския институт за равенство между половете през 2010 г. са по-скоро 
ограничени; по тази причина призовава Комисията, Съвета и Сметната палата да 
докладват незабавно за реалната добавена стойност от дейността на агенциите и 
да се съсредоточат предимно, но не само, върху Европейския център за развитие 
на професионалното обучение, Европейската агенция за околната среда, 
Европейския институт за равенство между половете, Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд;

82. посочва в заключение, че по-специално в условията на криза реалната добавена 
стойност на агенциите следва да бъде сериозно и бързо анализирана, за да се 
избегнат всякакви разходи, които не са задължителни и абсолютно необходими, 
за да се отговори подобаващо на основните потребности на Съюза и на 
потребностите на неговите граждани, тяхното безпокойство и изискванията за 
доверие в европейските институции; изтъква, че Съюзът и неговите държави 
членки не могат да изискват от гражданите на Съюза да спестяват средства, без 
самите те да пестят; призовава за справедливост относно постигането на големи 
икономии от страна на органите на Съюза, в това число агенциите, наред с 
изискването за спестяване от страна на европейските граждани, които са 
данъкоплатците, допринасящи за бюджета на Съюза;

o
o o

83. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, 
предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата.


