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и
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В съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение относно
Регистъра за прозрачност, подписано на 16 април 2014 г., на заместник-председателя на
Европейския парламент и съответно на заместник-председателя на Европейската
комисия се представя годишен доклад относно функционирането на Регистъра за
прозрачност.

В този доклад се описват дейностите, предприети от Съвместния секретариат на
Регистъра за прозрачност, по-специално по отношение на качеството на данните,
наблюдението на спазването на кодекса за поведение и повишаването на осведомеността
относно Регистъра, и се представят статистически данни за Регистъра за прозрачност за
периода от 1 януари до 31 декември 2020 г.
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I Въведение
Регистърът за прозрачност е публична база данни, която се управлява съвместно от
Европейския парламент и Европейската комисия. Той беше създаден през 2011 г. с цел да
се повиши прозрачността в отношенията на двете институции с представителите на
интереси. Регистърът се урежда от съответното Междуинституционално споразумение1

между Европейския парламент и Европейската комисия и – като основен инструмент за
прозрачност на двете институции – повишава прозрачността на представителството на
интереси и прави по-видимо участието на заинтересованите страни и на гражданското
общество в демократичния процес на вземане на решения на институциите на Съюза.

Регистърът за прозрачност дава възможност на гражданите, медиите и заинтересованите
страни да проследят кои интереси се представляват на равнището на Съюза, кой
представлява тези интереси и от чие име, а също така и какви са ресурсите, предназначени
за съответните лобистки дейности и усилия. Всичко това подобрява прозрачността и
откритостта на процеса на вземане на решения в ЕС.

Регистрацията е доброволна. Всички организации и самостоятелно заети физически лица,
които участват в дейности, извършвани с цел оказване на влияние върху процесите на
вземане на решения и прилагане на политиките на институциите на Съюза, могат да се
регистрират, като с това се задължават да се придържат към общ кодекс за поведение по
отношение на начина на извършване на тези дейности.

В настоящия доклад се описват действията, свързани с управлението на Регистъра за
прозрачност, по-специално по отношение на качеството на данните и наблюдението на
спазването на кодекса за поведение и свързаните с това дейности, и се представят
статистически данни за периода 1 януари – 31 декември 2020 г.

1 Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за
организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на
политиките на ЕС, OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11.
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II Дейности на Съвместния секретариат
За управлението на Регистъра за прозрачност Европейският парламент и Европейската
комисия поддържат съвместна оперативна структура – „Съвместен секретариат на
Регистъра за прозрачност“ (наричан по-долу „Съвместен секретариат“). Съвместният
секретариат се състои от служители от двете институции, чиято дейност се равнява на
приблизително осем еквивалента на пълно работно време.

Съвместният секретариат отговаря за оперативното управление на Регистъра за
прозрачност, и по-специално:

 поддържа бюро за помощ както за представителите на интереси, така и за
обществеността;

 издава насоки с практическа информация за регистрантите;
 следи за качеството на съдържанието на Регистъра;
 провежда разследвания относно спазването на кодекса за поведение от страна на

регистрираните представители на интереси;
 координира информационно-технологичната разработка на базата данни на

регистрите; и
 предприема дейности за повишаване на осведомеността и други комуникационни

дейности.

Съвместният секретариат работи под координацията на ръководителя на отдел
„Прозрачност, управление на документи и достъп до документи“ в Генералния секретариат
на Комисията.
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1 Бюро за помощ

Съвместният секретариат предоставя бюро за помощ, което отговоря на запитвания
относно Регистъра за прозрачност, които всеки може да отправи чрез многоезичния уебсайт
на Регистъра. Обикновено такива запитвания представляват искания за информация
относно Регистъра за прозрачност, подавани от потенциални регистранти, от
обществеността или от научни работници, както и искания от страна на представители на
интереси за предоставяне на подкрепа и насоки по време на процеса на регистрация, при
актуализиране или допълнително поясняване на предоставената от тях информация, или
във връзка с идентификационните данни за достъп до системата. През 2020 г. Съвместният
секретариат е отговорил на 1117 запитвания от физически лица, спрямо малко над 1000
запитвания през предходната година.

2 Качество на данните

Регистърът за прозрачност предлага моментна картина на лобистката дейност на
представителите на интереси, свързана с формулирането или изпълнението на цикъла
(циклите) на политиките и съответните процеси на вземане на решения на институциите на
Съюза, включително конкретни подробности относно основните законодателни
предложения или области на политиката, към които са насочени дейностите на
регистрантите, обхванати от Междуинституционалното споразумение. Това обяснява защо
някои представители на интереси се регистрират само за определен или ограничен период
от време, докато други могат да останат в базата данни дългосрочно. Регистрантите, които
не актуализират регистрацията си ежегодно, се заличават автоматично от базата данни.
Регистрантите може да бъдат заличени от Регистъра и в резултат на дейностите по
мониторинг на Съвместния секретариат. Представителите на интереси могат обаче да се
регистрират отново, когато (отново) извършват съответните дейности по представителство
на интереси. В такъв случай всяка нова регистрация подлежи отново на мониторинг от
страна на Съвместния секретариат (вж. 2.1 Контрол на качеството на данните).

При регистрирането си представителите на интереси се задължават да спазват кодекса за
поведение на регистрантите, приложен към Междуинституционалното споразумение. Това
означава, че те се ангажират да спазват етични практики на лобиране, както и да
предоставят – при регистрацията си и впоследствие в рамките на своите дейности,
попадащи в обхвата на Междуинституционалното споразумение, пълна, актуална и
неподвеждаща информация. По тази причина регистрантите се насърчават да преглеждат
редовно подаваната от тях информация и да я актуализират поне веднъж годишно, за да
останат в базата данни, като продължават да носят отговорност за точността на
регистрационните си данни.

2.1 Контрол на качеството на данните

Съвместният секретариат има за задача да гарантира възможно най-добро качество на
данните в Регистъра за прозрачност и поради това редовно преглежда информацията,
предоставена от регистрантите. Той ежедневно следи всички нови регистрации, както и
регистрациите, които остават в базата данни за определен период от време, и извършва
други целенасочени проверки на ad hoc принцип. С цел повишаване на надеждността на
базата данни като референтен инструмент Съвместният секретариат се свързва с
регистрантите за всеки отделен случай, за да провери точността на предоставената от тях
информация, да поиска коригиране на евентуални несъответствия и да гарантира, че
необходимата информация е публикувана в съответствие с насоките за регистрантите.
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В контекста на дейностите си по мониторинг през 2020 г. Съвместният секретариат
извърши проверки на качеството на 4973 регистрации. Тези дейности включват:

 преглед на данните на новите представители на интереси, регистрирани през 2020 г.2
(2843 проверки);

 целенасочен преглед на данните на представителите на интереси, регистрирани
преди 2016 г., за да се гарантира, че те са в съответствие с настоящите насоки (1748
проверки)3;

 проверки на качеството на случаен принцип (382 проверки).

Тези дейности по наблюдение доведоха до значително повишаване на качеството на
съдържанието на Регистъра за прозрачност. В действителност, във всеки случай, в който
Съвместният секретариат установи, че предоставените данни съдържат несъответствия, той
се свърза с отделния регистрант с искане да актуализира своята регистрация в съответствие
с публикуваните насоки. В резултат на мониторинга на 4973 регистрации през 2020 г.

 43% от проверените регистранти са предоставили задоволително качество на
данните;

 30% от регистрантите, с които е осъществен контакт, са актуализирали своите
регистрации в съответствие с насоките;

 27% са били заличени от Регистъра след проверката поради недопустимост или
липса на актуализация.

При все това регистрантите продължават да носят отговорност за точността на
регистрационните си данни, поради което усилията на секретариата могат да гарантират
единствено поддържане на оптимално качество на данните на проверяваните регистранти,
но не могат да предотвратят бъдещи грешки, когато регистрантите актуализират своите
регистрации.

2 регистрациите, активирани между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2020 г.
3 Това доведе до заличаването на 407 регистрации, в които не са декларирани съответни дейности по

представителство на интереси.

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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3 Разследвания

В допълнение към мониторинга на качеството на данните в Регистъра за прозрачност
Съвместният секретариат разследва входящите сигнали и жалби и провежда разследвания
по собствена инициатива в съответствие с процедурите, предвидени в приложение IV към
Междуинституционалното споразумение, при надлежно спазване на принципите на
пропорционалност и добра администрация.

Всяко лице може да подаде сигнал или жалба относно предполагаемо неспазване на кодекса
за поведение, като въведе съответната информация на уебсайта на Регистъра.

С регистрацията си представителите на интереси приемат, че всички сигнали или жалби,
които се отнасят до тях, ще се обработват въз основа на кодекса за поведение, който са се
задължили да спазват, и се съгласяват в случай на неспазване на кодекса предвидените в
приложение IV към Междуинституционалното споразумение мерки да бъдат приложени
спрямо тях.

„Сигнал“ е механизъм, който се отнася само до буква г)4 от кодекса за поведение. Той
позволява на трети страни да информират Съвместния секретариат за фактически грешки,
съдържащи се в Регистъра.

През 2020 г. Съвместният секретариат е обработил 19 сигнала (6 са били получени
първоначално като жалби), подадени от 15 различни организации или физически лица,
отнасящи се до потенциални грешки, съдържащи се в 23 регистрации. Тези сигнали засягат
достоверността на финансовите декларации на регистрантите, на включените в списъка
клиенти, на съответния раздел, в който са се регистрирали, или на информацията за
членството им. Почти всички регистранти, с които се свърза Съвместният секретариат,
актуализираха своите данни по задоволителен начин, с изключение на четирима, които бяха
съответно заличени от Регистъра.

„Жалба“ се отнася до процедура, свързана с твърдения от трети страни за предполагаемо
неспазване на кодекса за поведение от страна на регистрант, с изключение на твърденията,
отнасящи се само до фактически грешки, които се разглеждат като „сигнали“ (вж. по-горе).

През 2020 г. Съвместният секретариат приключи успешно три висящи жалби от
предходната година, след като съответните регистранти актуализираха регистрацията си в
съответствие с искането на Съвместния секретариат, или предоставиха по друг начин
задоволителни разяснения.

Освен това Съвместният секретариат получи 15 нови жалби, шест от които бяха разгледани
като „сигнали“, тъй като се отнасяха само до въпроси, свързани с качеството на данните.
Пет от останалите девет жалби бяха счетени за недопустими, тъй като не се отнасяха до
въпроси, попадащи в обхвата на Регистъра. В края на 2020 г. разследванията по четирите
допустими жалби, три от които се отнасят до един и същи субект, все още не бяха
приключени, но вследствие на задоволителното сътрудничество от страна на регистрантите
приключиха в началото на 2021 г.

4 [Представителите на интереси] гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която те предоставят
при регистрацията и впоследствие в рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на Регистъра, е пълна,
актуална и неподвеждаща; приемат, че цялата предоставена информация подлежи на преразглеждане, и се
съгласяват да сътрудничат с административни искания за допълнителна информация и актуализиране на
данните.
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И накрая, през 2020 г. Съвместният секретариат приключи „разследване по собствена
инициатива“ във връзка с предполагаеми нарушения на кодекса за поведение, започнало
през предходната година, и проведе ново разследване срещу Euro Guarantees Group Ltd във
връзка със сериозно неспазване на кодекса за поведение. Това разследване доведе до
прилагането за първи път на мярката за заличаване от Регистъра за срок от две години и до
публикуването на тази мярка на уебсайта на Регистъра за прозрачност5.

Като взема надлежно предвид принципите на пропорционалност и добра администрация,
при провеждането на разследване Съвместният секретариат се стреми, доколкото е
възможно, да осигурява конструктивен диалог със съответния регистрант, за да изяснява и
разрешава установените проблеми, преди да предприема каквито и да било мерки срещу
него.

Примери за въпросите, разгледани в рамките на процедурите по обжалване и по собствена
инициатива през обхванатия от доклада период:

 използване на регистрацията с цел да се създаде впечатление за официални
отношения с институциите на ЕС;

 провеждане на дейности за представляване на интереси в помещенията на
Европейския парламент без съответна акредитация;

 докладване на занижени разходи за лобиране;
 неизпълнение на задължението за деклариране на всички клиенти, на които се

предоставят услуги, с цел прикриване на договорни отношения;
 извършване на дейности по представителство на интереси, без да се спазват

правилата за сигурност на институциите;
 неизпълнение на задължението за деклариране на всички съответни дейности по

представителство на интереси, насочени към институциите на ЕС.

4 Насоки и повишаване на осведомеността

С цел разясняване и по-подробно поясняване на някои от разпоредбите на
Междуинституционалното споразумение Съвместният секретариат издава насоки за
прилагане и други насоки с практическа информация за регистрантите. Тези насоки са
резултат от редовен обмен със заинтересованите страни и имат за цел да подпомогнат
регистрантите в усилията им да предоставят точна информация и да избягват често срещани
грешки. След лека корекция на онлайн формуляра за регистрация Съвместният секретариат
се възползва от възможността да актуализира многоезичните насоки в съответствие с
преработения6 формуляр за регистрация, като същевременно направи насоките визуално
по-лесни за следване.

В Парламента членовете на Съвместния секретариат предоставиха информация относно
Регистъра за прозрачност на членовете и служителите на две делегации на политическа
група и ad hoc обучение за отделен член на ЕП. Освен това през 2020 г. екипът на
Парламента предложи на служителите на Парламента осем информационни семинара
относно Регистъра за прозрачност и повиши осведомеността относно Регистъра чрез три
курса за обучение по етика и за начините за работа с лобистите. Всички информационни
семинари се проведоха присъствено при пълно зачитане на въведените от Парламента
мерки за безопасност и сигурност, свързани със здравната криза, предизвикана от Covid-19,
или дистанционно.

5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=bg#bg
6 Вж. също глава III.3 Технически подобрения
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Екипът на Парламента също така предостави информация относно Регистъра за
прозрачност като част от обмена със студентски групи, университетски преподаватели и
служители на национални парламентарни органи, като например германския Бундестаг и
Сената на Съединените американски щати.

В Европейската комисия членовете на Съвместния секретариат предложиха през 2020 г.
осем полудневни дистанционни обучения, излъчвани в реално време, относно начините за
работа с лобистите (обученията с физическото присъствие бяха преустановени поради
кризата с Covid-19). Екипът на Комисията направи също така едно лично представяне за
служителите от кабинетите на членовете на Комисията.

Що се отнася до дейностите за повишаване на осведомеността, насочени към външни
заинтересовани страни, координаторът на Съвместния секретариат направи презентация
пред Университета в Алкала де Енарес, в рамките на магистърската програма за
политическа комуникация и изборен маркетинг.

Освен това Съвместният секретариат взе участие в онлайн конференция на Европейската
мрежа на лобиращите регистратори, посветена на обмена на най-добри практики при
управлението на дейностите по време на здравна криза.
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III Статистически данни
От създаването си насам Регистърът за прозрачност се е увеличил значително и
понастоящем включва над 12 000 субекта. Последващата статистическа информация
представя ситуацията към 31 декември 2020 г.

1 Видове регистранти

В Регистъра за прозрачност се включват представители на интереси, които извършват
дейности, насочени към институциите на Съюза. Те могат да бъдат класифицирани в шест
раздела и 14 подраздела, предварително определени в приложение I към
Междуинституционалното споразумение. В момента на регистрацията представителят на
интереси решава кой раздел и подраздел го представляват най-добре.

На 31 декември 2020 г. общият брой на регистрантите в публичната база данни е бил 12 187.
Наблюдава се слабо общо увеличение на регистрантите в сравнение с предходната година,
като делът на регистрантите във всеки от шестте раздела остава относително стабилен.

Що се отнася до специалистите по обществени въпроси, които извършват платени дейности
по представителство на интереси, в раздел I, който обхваща професионални консултанти,
правни кантори и самостоятелно заети консултанти, се отбелязва лек спад от девет на седем
процента от Регистъра.

Както обикновено, най-голямата част от Регистъра продължава да бъде раздел II, в който са
обединени вътрешните лобисти и търговските, стопанските и професионалните сдружения,
и който продължава да обхваща малко над половината от всички регистранти. Неговият
подраздел „Търговски и стопански сдружения“ обикновено е най-големият, но през 2020 г.
подразделът „Компании и сдружения“ се разрасна и постигна същия брой регистранти;
двата вида представители на интереси заедно представляват общо 80% от регистрантите в
раздел II.

За пореден път раздел III „Неправителствени организации“ е най-големият елемент от
другата половина от регистъра, представляваща предимно групи на гражданското
общество. Той дори отбелязва увеличение с един процент в сравнение с предходната
година.
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1.1 Разпределение на регистрантите в различните раздели

Горепосочената разбивка може да бъде визуализирана в съответствие с абсолютния брой
на регистрантите във всеки от разделите и подразделите на регистъра.

Към 31 декември 2020 г. в Регистъра за прозрачност са регистрирани 12 187
регистранти, разпределени в следните раздели и подраздели:

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно
заети консултанти 859

Професионални консултанти 558

Правни кантори 88

Самостоятелно заети консултанти 213

II – Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални
сдружения 6 487

Компании и сдружения 2 622

Търговски и стопански сдружения 2 578

Профсъюзи и професионални сдружения 956

Други организации 331

III – Неправителствени организации 3 306

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни 3 306

IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски
институции 921

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 580

Академични институции 341

V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности 59

VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински
органи, други публични или смесени организации и пр. 555

Регионални структури 113

Други поднационални публични органи 95

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или други
поднационални органи 76

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е
да работят в обществен интерес 271
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1.2 Разпределение на регистрантите по раздели

С цел онагледяване на статистическата информация в следната диаграма се представя
разбивка на разпределението на регистрантите в съответствие с раздела, в който те са
избрали да се регистрират.

Section I - Professional
consultancies/law firms/self-
employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business professional
associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research
and academic institutions

Section V - Organisations
representing churches and
religious communities

Section VI - Organisations
representing local, regional and
municipal authorities, other public
or mixed entities
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1.3 Разпределение на регистрантите по подраздели

В следващите диаграми са показват видовете регистранти в съответствие с подразделите7,
в които те са избрали да се регистрират.

Раздел I - Професионални консултанти /правни кантори/самостоятелно заети
консултанти

Раздел ІІ: Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

7 Раздели III и V нямат подраздели; поради това те не са включени в разбивката.
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Раздел ІV: Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции

Раздел VІ: Организации, представляващи местни, регионални и общински
органи, други публични или смесени образувания и т.н.

63%

37% Think tanks and research
institutions

Academic institutions

20%

17%

14%

49%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or other
sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is to
act in the public interest
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1.4 Развитие на Регистъра за прозрачност

От създаването си като съвместна публична база данни на Европейския парламент и
Европейската комисия Регистърът за прозрачност непрекъснато се разраства и към 31
декември 2020 г. броят на регистрантите е 12 187. Въпреки че това развитие показва
увеличение в абсолютно изражение, базата данни се променя ежедневно, тъй като
представителите на интереси се регистрират, прекратяват регистрацията си, регистрират се
отново или биват заличавани в зависимост от лобистките им дейности във всеки един
момент.

1.5 Нови регистрации

Графиката по-долу показва развитието на новите регистрации. Преброени са само тези
представители на интереси, които между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2020 г. са се
регистрирали за период от повече от 12 месеца и все още са били активни към края на този
период8.

8 Общо 2843 образувания са се опитали да се регистрират.
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От новите регистранти през 2020 г. най-голямото увеличение се отчита в раздел II с над 900
нови регистрации, повече от половината от които са компании и сдружения. Това отразява
тенденцията, наблюдавана в цялостното развитие на регистъра по отношение на видовете
представители на интереси, посочени по-горе. Също така над 500 нови регистранти
представляват неправителствени организации, като много по-малък брой нови регистранти
са избрали да се регистрират в останалите раздели.

1.6 Географски данни

Регистрацията в Регистъра за прозрачност не се ограничава до представителите на
интереси, установени в Съюза, въпреки че мястото на стопанска дейност на най-голямата
група от представители на интереси е в Белгия, тъй като основните институции на Съюза
се намират в Брюксел. Въпреки това, тъй като обхватът на законодателството и на
политиката на Съюза потенциално засяга и граждани на държави извън ЕС и може да окаже
въздействие върху търговията и други външни отношения извън границите на 27-те
държави членки, този глобален обхват е отразен и в Регистъра за прозрачност.

1168 1174 1112

2119

2714

3347

2430
2762

1592
1805

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Number of new registrations

18%

13%

10%
8%

6% 6% 6%
4%

2% 2% 2% 2%

Registrants by location of head office



17/21

При регистрацията си всички представители на интереси предоставят информация за
местоположението на своето седалище, както и за всички допълнителни офиси, които
поддържат в Белгия.

2 Стимули, свързани с регистрацията

Регистрирането в Регистъра за прозрачност е доброволно. Въпреки това Парламентът и
Комисията предлагат определени предимства, които са достъпни само за регистрирани
представители на интереси. Достъпът на представителите на интереси до лицата, отговорни
за вземането на решения, до помещенията и определени форуми в Парламента и Комисията
подлежи на регистрация в съответствие с вътрешните правила и решения на всяка
институция.

За Парламента предимствата, свързани с регистрацията, включват следното:

 Дългосрочен достъп до сградите на Парламента може да бъде предоставен само на
лица, които работят за регистрирани представители на интереси, след валидиране от
страна на службата за сигурност на Парламента. Всички процедури за валидиране и
подновяване се извършват онлайн и обикновено се обработват в рамките на три
работни дни от службата за акредитация на Парламента.

 За да могат да се изказват на публични изслушвания, провеждани от парламентарни
комисии, представителите на интереси трябва да са регистрирани.

 Чрез регистрацията си регистрантите могат да се абонират за уведомления по
електронната поща относно дейностите на комисиите на Европейския парламент.

 Само регистрирани представители на интереси могат да подкрепят дейностите на
интергрупите или на неформални обединения на Парламента или да участват в тях.

 При съвместно организиране на прояви на политическите групи в сградите на
Европейския парламент от съответните представители на интереси може да бъде
поискано да представят информация за регистрация.

 Представителите на интереси, които желаят председателят на Европейския
парламент да бъде патрон на техни прояви, ще трябва да предоставят доказателство,
че са регистрирани.

Дългосрочно разрешение за достъп до сградите на Парламента:

Акредитация за помещенията на Парламента за лица, работещи за регистрирани
представители на интереси, може да бъде предоставена за срок до една година. През 2020
г. Европейският парламент одобри над 3600 заявления за дългосрочен достъп до неговите
помещения (било то ново искане или искане за подновяване) от близо 1500 регистрирани
представители на интереси. Това представлява намаление с около 40% в сравнение с 2019
г., най-вероятно поради ограниченията на физическия достъп до помещенията на
Парламента като част от мерките на институцията, предназначени за ограничаване на
пандемията от Covid-19.

За Комисията предимствата, свързани с регистрацията, включват следното:

 Заседания с участието на членове на Комисията, членове на кабинети, генерални
директори и началници на служби: представителите на интереси трябва да са
регистрирани, за да могат да участват в тези заседания;

 Обществени консултации и пътни карти: регистрираните представители на
интереси могат да изберат да бъдат уведомявани автоматично за консултациите и
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пътните карти в техните области на интерес. Участието в обществените консултации
и пътните карти се включва в профила на регистранта.

 Експертни групи: за членство в определени видове експертни групи се изисква
регистрация;

 Патронаж: Европейската комисия предоставя своя патронаж само на регистрирани
представители на интереси.

 Контакти с държавни служители: на длъжностните лица се препоръчва да
проверяват дали представителите на интереси са регистрирани, преди да приемат
покана за среща или събитие. Възможно е контактите с нерегистрирани организации
да бъдат ограничени.

3 Технически подобрения

Съвместният секретариат координира разработването на ИТ решения за подобряване на
Регистъра за прозрачност.

С цел да се гарантира, че регистрантите могат да предоставят подходяща и сбита
информация за своите регистрации в полза на обществеността, през 2020 г. в онлайн
формуляра за регистрация бяха нанесени незначителни изменения, като например
намаляване на броя на възможните знаци в някои полета за свободен текст. С цел да се
насърчат регистрантите да поддържат актуализирани регистрации и да избягват
включването на информация, която не е свързана с техните дейности по представителство
на интереси на равнището на Съюза, регистрантите се приканват настоятелно да бъдат по-
кратки при описанието на своите цели и задачи в онлайн формуляра, както и при
посочването на политиките и инициативите на Съюза, към които насочват своята дейност
по представителство на интереси.

В същия дух беше рационализирана частта от формуляра за регистрация, посветена на
финансовата информация, предоставяна от регистрантите, така че всички прогнозни
разходи, свързани с усилията на регистрантите в рамките на 12-месечен период, да могат
да бъдат декларирани като обем, а не в абсолютни стойности.

Преработеният формуляр за регистрация включва списък на интергрупите на Европейския
парламент и възможността за посочване на други неформални обединения, така че
регистрантите да могат да обявят дали предлагат подкрепа или участват в дейностите на
такива обединения. Тази информация беше включена в наборите от данни, публикувани на
портала за свободно достъпни данни 9 . Освен това възможността за извършване на
целенасочено търсене на регистранти, участващи в дейности на интергрупи и неформални
обединения, е предоставена на разположение на обществеността на уебсайта на Регистъра
за прозрачност.

Тези промени са отразени в преразглеждането на насоките за използване на Регистъра10 за
регистрантите. Преразглеждането има за цел да подпомага в по-голяма степен
регистрантите при подаването и поддържането на съответната регистрация. За да се улесни
това, актуализираните насоки съдържат извадки от онлайн формуляра за регистрация
заедно с подробни обяснения относно вида на информацията, която се изисква
систематично. Насоките са публикувани на уебсайта на Регистъра за прозрачност на всички
официални езици на Съюза.

9 https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=bg&reference=GUIDELIN
ES
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В допълнение към вече въведената информация относно участието на регистрантите в
обществените консултации на Комисията, приносът на регистрантите към пътните карти от
юли 2018 г. насам също беше свързан към съответните регистрации. Тази информация,
показана на страницата с профила на регистрантите, дава възможност за по-голяма
нагледност по отношение на това кои регистрирани представители на интереси работят
активно с Комисията в началото на законодателния цикъл.

Други технически подобрения, предприети през 2020 г., включват прилагането на
заключенията от проучване на информационната сигурност, редица технически подобрения
и актуализиране на бекофис средата, за да се улесни Съвместният секретариат при
разглеждането на сигналите и жалбите, получени от трети страни.

3.1 Посещения на уебстраницата

През 2020 г. на уебсайта на Регистъра за прозрачност са регистрирани над 366 400
посещения. За целите на настоящия статистически преглед „посещение“ означава
посетител, който влиза в уебсайта за първи път. Ако даден посетител се задържи на една
страница повече от 30 минути след последното показване на страницата, това се счита за
ново посещение. Средно това се равнява на около 30 500 посещения на месец и
представлява малко по-голям трафик на уебсайта в сравнение с предходната година.

Приблизително 36% от посетителите на уебсайта са използвали функцията за търсене на
английски език, като началната страница се посещава най-често на английски език, а след
това на5 френски, немски, италиански, испански и нидерландски език.

Почти 80% от посещенията са от потребители в Европа, следвани от почти 16% от
потребители с произход от Северна Америка. В рамките на Европа 21% от посещенията на
уебсайта са от потребители от Белгия, следвани от потребители от Ирландия, Франция или
Германия (общо около 8%).

В сравнение с предходната година изглежда, че Регистърът за прозрачност е станал по-
видим и по-известен, като показва леко увеличение на преките посещения от 74% през 2019
г. на 76% през 2020 г., а 17% са достигнали до уебсайта чрез търсачки.
През 2020 г. наборът от данни на Регистъра за прозрачност, прехвърлен към портала за
свободно достъпни данни, е десетият най-гледан набор от данни сред повече от 15 000
други набори от данни, публикувани там. Наборите от данни позволяват на потребителите
да изтеглят (във формат XML или Excel) списък на лицата, акредитирани за достъп до
сградите на Европейския парламент, и списък на организациите, включени в Регистъра за
прозрачност, през последните няколко години.
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IV Заключения
2020 година се оказа изключителна по много причини, като се има предвид, че голяма част
от преобладаващите лобистки дейности бяха цифровизирани, а обичайните работа в мрежа,
прояви и лични срещи се провеждаха предимно във виртуална среда или бяха отложени
поради пандемията от Covid-19. През голяма част от годината представителите на интереси
вероятно не са имали възможност да стиснат ръката на лицата, отговорни за вземането на
решения; независимо от това броят на регистрациите не спря да нараства, въпреки че
лобистките дейности преминаха към провеждане на видоеоконференции и публични
онлайн прояви.

Тъй като Регистърът за прозрачност е онлайн база данни, пандемията не оказа пряко
въздействие върху функционирането на самата база данни. Представителите на интереси
продължиха да могат да регистрират или актуализират регистрацията си онлайн по всяко
време. Също така не беше забелязано отрицателно влияние върху цифровите операции на
Съвместния секретариат по управление на Регистъра, нито върху способността му да
изпълнява ежедневните си задачи.
Подобряването на цялостното качество на данните в Регистъра за прозрачност продължи
да бъде основен приоритет, като обществеността, журналистите, представителите на
академичните среди и заинтересованите страни използват и контролират ежедневно базата
данни. Съвместният секретариат дори увеличи усилията си за подобряване на
съдържанието на Регистъра. Това включва проверки на нови и съществуващи регистрации
и актуализиране на насоките с практическа информация за регистрантите, което позволява
допълнително да се подобри качеството на предоставяната от него информация.

Въпреки че не е възможно ежедневно да се наблюдават и проверяват над 12 000
регистрации, през 2020 г. Съвместният секретариат успя успешно да наблюдава качеството
на 40% от Регистъра, както и да обработва всички сигнали и жалби, получени през годината
от трети страни, и да приключи две разследвания по собствена инициатива. Съвместният
секретариат продължава да полага усилия за подобряване на надеждността и качеството на
съдържанието на Регистъра, като се има предвид централното му място в цялостната
политика на прозрачност на Парламента и на Комисията и ангажиментът на двете
институции да дават пример за прозрачност на лобирането на равнището на Съюза.
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V Ново междуинституционално споразумение
През 2020 г. станахме свидетели също така на едно важно развитие, което ще окаже
значително въздействие върху бъдещето на Регистъра за прозрачност. На 15 декември 2020
г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия
беше постигнато политическо споразумение относно ново междуинституционално
споразумение за задължителен Регистър за прозрачност, като с приемането на съответното
предложение на Комисията приключи започналият още през 2016 г. процес на преговори11.

Договореният пакет, предварително одобрен от колегиума, Председателския съвет на
Европейския парламент 12 и Корепер 13 , се състои от ново междуинституционално
споразумение и съвместно политическо изявление на трите институции. Преди новото
междуинституционално споразумение да влезе в сила, всяка институция трябва да го
одобри. Въпреки че споразумението не може да наложи правно задължение на
представителите на интереси да се регистрират, институциите се споразумяха да определят
рамката и оперативните принципи за своя координиран подход и освен това регистрацията
да бъде предварително условие за извършване от страна на представителите на интереси на
определени дейности, обхванати от споразумението. За тази цел рамката, установена
съгласно новото споразумение, включва вътрешни решения относно начина, по който всяка
институция ще прилага споразумението.

Институциите могат също така да въведат допълнителни мерки за прозрачност с цел
насърчаване на регистрацията, като например публикуването онлайн на информация за
заседанията, като гарантират, че тези мерки са в съответствие със споразумението и
допринасят за висок стандарт на прозрачно и етично представителство на интересите.
Пълният списък на „мерките за обвързване с условия “, т.е. видовете лобистки дейности,
които могат да извършват само регистрирани групи по интереси, както и допълнителните
мерки за прозрачност ще бъдат публикувани на уебсайта на Регистъра за прозрачност.

През декември 2020 г. трите институции проведоха на техническо равнище кръгла маса от
представители на различни видове регистранти (мозъчни тръстове, неправителствени
организации, търговски сдружения и др.), за да съберат техните мнения, идеи и очаквания
с оглед на прилагането на новото междуинституционално споразумение.

След като бъде прието от трите подписали го институции, то ще замени действащото
двустранно споразумение между Парламента и Комисията, като за първи път включи
Съвета на Съюза в тристранно споразумение с обвързващ характер.

11 COM(2016) 627 final.
12 CPG 09.12.2020
13 09.12.2020


