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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 

контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. подчертава, че повишаването на надеждността, точността, ефективността, 

прозрачността, целесъобразността и съответствието на бюджета с принципа на 

добро финансово управление, с оглед запазване на доверието на гражданите в 

европейските институции и тяхното идентифициране с проекта за европейска 

интеграция, трябва да остане една от главните цели на политиката за защита на 

финансовите интереси на Съюза, които Комисията, със съгласието на държавите 

членки, трябва да преследва съгласно разпоредбите на член 325 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз; за тази цел призовава за по-голяма 

прозрачност чрез засилено сътрудничество между институциите на ЕС; 

2. изразява дълбока загриженост относно валидността и качеството на данните, 

предоставяни от държавите членки за техния брутен национален доход (БНД), броя 

на започнатите и приключени случаи, както и липсата на отговори във връзка с 

разясненията, поискани от Комисията и Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF); 

3. отбелязва по-специално, че корупцията и измамите, засягащи бюджета на Съюза, са 

пряко пропорционални на липсата на прозрачност при процедурите за отпускане, 

управление и разходване на средства на ЕС; следователно призовава за по-добра 

комуникация между европейските институции и държавите членки във връзка с 

тези процедури, които следва да включват по-малко, но по-прозрачни правила, така 

че извършването на измами да стане практически невъзможно; за тази цел 

призовава за възможно най-широко разпространение на добри практики; 

4. приветства приемането от Комисията на многогодишна стратегия за борба с 

измамите, която спомага за коригиране на значителните разлики в броя на 

докладваните от отделните държави членки нередности; 

5. отново призовава съответните сметни палати на държавите членки да публикуват 

националните декларации, отчитащи разходването на средства на ЕС; 

6. призовава по-специално за ясно разграничение между измамите и грешките, както и 

за разпространението на информация относно най-често срещаните измами и 

грешки, включително и реални примери за тях, с цел по-добро информиране на 

ползвателите на средства от ЕС и органите, управляващи тези финансови средства, 

в това число за сериозните последствия от тях; подчертава, че също така е важно да 

се обърне повече внимание на резултатите от проектите, финансирани от Съюза, а 

не само на точността на отчетите; те следва да бъдат доказани чрез проверки на 

място, извършвани от квалифицирани независими служители, които не са обект на 

конфликти на интереси; 

7. подчертава, че е важно да се обърне специално внимание на измами и престъпления 

от транснационален характер, извършвани спрямо бюджета на ЕС от 
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организираната престъпност; 

8. освен това желае засилване на сътрудничеството между държавите членки и 

Комисията във връзка с начините за управление на средствата; призовава за 

цялостно обучение на служителите на органите, които участват в управлението на 

средствата, и по-специално на служителите на координационните служби за борба с 

измамите, с цел разработване на техни национални стратегии за борба с измамите; 

9. призовава Комисията да добави раздел относно резултатите от дейността на 

институциите на ЕС в следващия си доклад относно борбата с корупцията в ЕС, 

който ще бъде публикуван в началото на 2016 г.; 

10. следователно призовава за хоризонтално прилагане на член 325 във всички 

политики на Съюза, като не само се реагира на случаите на измами, а и се вземат 

мерки за предотвратяването им; призовава за прилагане на член 325 от ДФЕС, и по-

специално на параграф 5 относно годишните доклади, което понастоящем закъснява 

вече с една година; призовава за опростяване по-специално на ползването на 

субсидии от ЕС във връзка с политиката на сближаване; призовава за следване на 

договорените процедури и за ратифициране на споразуменията относно борбата 

срещу измамите на регионално и международно равнище, сключени между Съюза и 

трети държави или организации – трети страни; призовава за предприемане на 

последващи действия във връзка с плана за действие и препоръките в резолюцията 

на Парламента от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, 

корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, 

които следва да бъдат предприети, и по-специално препоръка 130 относно 

видимостта на мерките, предприети от държавите членки за борба срещу измамите 

и организираната престъпност, и препоръка 131 относно общ план за действие за 

периода 2014 – 2019 г. срещу организираната престъпност, корупцията и 

изпирането на пари – точки i-xxi; призовава за предоставяне на първоначалните 

резултати във връзка с прилагането на Директивата относно фалшифицирането на 

пари; освен това призовава за предоставяне на повече информация относно 

инструментите за борба срещу корупцията, използвани от OLAF, както и относно 

координацията на процедурите на държавите членки за възстановяване на получени 

чрез измама средства; 

11. подчертава, че е важно да се създаде съгласувана и ефективна европейска система 

за разследване и наказателно преследване на престъпления, засягащи финансовите 

интереси на ЕС, и призовава за полагане на максимални усилия за гарантиране на 

бързо приемане на плана за Европейска прокуратура и Директивата относно 

борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по 

наказателноправен ред (т.нар. Директива за защита на финансовите интереси); 

призовава Съвета да отдаде приоритет на тези важни досиета, както и да включи и 

информира редовно Парламента за хода на преговорите за създаване на Европейска 

прокуратура; посочва, че в своето решение по делото C-105/14 от 8 септември 2015 

г. Съдът на Европейския съюз откри наличието на пряка връзка между събирането 

на ДДС в държавите членки и финансовите интереси на ЕС; в тази връзка 

припомня, че измамите с ДДС следва да се регламентират в Директивата за защита 

на финансовите интереси, за да може бъдещата Европейска прокуратура да получи 

правомощията за разследване на това нарушение, както и за наказателно 
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преследване на заподозрените правонарушители; счита, че тези и други дейности 

биха могли да допринесат за възстановяване на общественото доверие в 

ефективното управление на средствата от ЕС; 

12. отново призовава Комисията да представи бързо законодателно предложение 

относно минималното равнище на защита в Европейския съюз за лицата, подаващи 

сигнали за нередности; 

13. отчита сложността на законодателството на ЕС и призовава за опростяване на 

нормативната уредба, приложима към бюджета на ЕС, с цел предотвратяване на 

измами и/или нередности, засягащи финансовите средства от ЕС; 

14. настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно оценка на всички 

споразумения с тютюневи дружества, с цел установяване на тяхната ефективност в 

борбата срещу измами и дейности по фалшифициране, накърняващи финансовите 

интереси на ЕС, както и да прецени целесъобразността на подновяването на тези 

споразумения. 
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