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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 

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

предложения: 

A. като има предвид, че недостигът на ресурси се задълбочава още повече от трудната 

икономическа и финансова среда; като има предвид, че поради това институциите 

на Съюза и държавите членки следва да си сътрудничат пълноценно, за да 

реализират максималния потенциал на Договора от Лисабон при изпълнението и 

ефективната защита на бюджета на Европейския съюз; 

Б. като има предвид, че бюджетът на ЕС остава ценен източник на финансиране за 

държавите членки, а в някои случаи и основният източник на публични инвестиции 

с акцент върху растежа, работните места и конкурентоспособността; 

В. като има предвид, че всички институции на ЕС трябва да бъдат прозрачни и да се 

отчитат напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са им поверени; 

Г. като има предвид, че Договорът от Лисабон потвърди правната рамка, въз основа на 

която Сметната палата насърчава публичната отчетност и помага на Парламента и 

на Съвета в осъществяването на контрол върху бюджета на ЕС, като по този начин 

допринася за защитата на финансовите интереси на гражданите; 

Д. като има предвид, че член 318 от Договора от Лисабон предвижда допълнителен 

диалог между Парламента и Комисията и следва да стимулира ориентирано към 

постигане на резултати изпълнение на бюджета на ЕС; 

Е. като има предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 

съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко 

необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи 

решенията на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета; 

Бюджетът на ЕС – член 318 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 

1. тъй като задачите на Съюза са се увеличили, годишният контрол, упражняван от 

Парламента върху изпълнението на бюджетните кредити от страна на Комисията и 

на другите институции и органи, става все по-важен за данъкоплатците на Съюза; 

2. счита, че спазването на бюджетна дисциплина и по-ефикасното и по-ефективното 

използване на наличните средства на ЕС са от основно значение; отбелязва, че 

съществуващите структурни фондове следва да се използват по-ефикасно и по по-

прозрачен начин за насърчаване на конкурентоспособността и социалното 

сближаване, като се упражнява строг надзор върху правилното им изпълнение; 

3. подчертава, че когато представя на Парламента и Съвета оценките на постигнатите 

от Съюза резултати съгласно член 318 от Договора за функционирането на 
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Европейския Съюз (ДФЕС), Комисията следва да отчита постигнатите резултати, 

като поставя силен акцент върху ефективността и въз основа на точен анализ на 

икономичността и на ефикасността и ефективността на резултатите, постигнати със 

средствата на ЕС, и на съответствието с целите и политиките, предвидени в 

Договорите; 

4. посочва, че засега, въпреки постигнатия известен напредък, докладът за оценка, 

предвиден в член 318 от ДФЕС, все още не представлява полезен принос към 

данните, въз основа на които Парламентът, в качеството си на орган по 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, 

освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета 

(член 319 от ДФЕС); призовава Комисията да определи и посочи ясни и 

количествено измерими показатели за изпълнението в своя годишен доклад за 

оценка; 

Освобождаване от отговорност на Съвета 

5. изразява загриженост относно факта, че от 2009 г. насам Съветът отказва да 

сътрудничи в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност , 

провеждана от Парламента, като не предоставя необходимата информация, не 

отговоря на въпроси с искане на писмен отговор и не присъства на изслушвания и 

разисквания относно изпълнението на собствения си бюджет; подчертава, че след 

като няколко години отказва да освободи от отговорност Съвета във връзка с 

изпълнението на бюджета, тази институция все още не е предприела необходимите 

действия, за да изпълни изискванията за прозрачност и отчетност пред Парламента 

– единствената пряко и демократично избрана европейска институция и 

единствената с мандат да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на 

целия европейски бюджет – и че това подкопава легитимността и законността на 

отговорностите на Парламента; 

6. посочва в тази връзка, че Парламентът е единствената пряко избирана от 

гражданите институция, и счита, че ефективният надзор върху изпълнението на 

бюджета на Съюза изисква сътрудничество между Парламента, Европейския съвет 

и Съвета, с цел увеличаване на прозрачността на финансовото управление и 

подобряване на демократичната отчетност пред данъкоплатците на ЕС; 

7. счита, че продължаващата липса на сътрудничество от страна на Съвета прави 

невъзможно вземането на информирано решение от страна на Парламента относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, което има 

постоянен отрицателен ефект върху възприятията на гражданите и доверието им в 

институциите на ЕС; счита, че тази липса на сътрудничество също така оказва 

отрицателно въздействие върху функционирането на институциите и дискредитира 

процедурата на политически контрол на управлението на бюджета, предвидена в 

договорите; 

8. изразява съжаление във връзка с факта, че не всички институции на ЕС прилагат 

едни и същи стандарти по отношение на прозрачността и счита, че Съветът следва 

да отбележи напредък по този въпрос; изразява убеждението си, че Парламентът и 

Съветът, в качеството си на съзаконодатели, следва да прилагат едни и същи 

стандарти за прозрачност; 
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Сметната палата 

9. признава изключително важната роля на Сметната палата – единственият 

европейски орган за публичен одит – за осигуряването на по-добро и по-

интелигентно разходване на европейските фондове; припомня, че освен важното си 

задължение да предоставя информация относно надеждността на отчетите и 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, Палатата е в 

отлична позиция да предоставя на Парламента необходимата информация за 

изпълнението на неговата задача и неговия мандат да упражнява демократичен 

контрол върху европейския бюджет и да осигурява информация относно 

резултатите и постиженията на политиките на Съюза, с цел подобряване на 

икономичността, ефикасността и ефективността на финансираните от Съюза 

дейности; 

10. препоръчва следователно засилване на Европейската сметна палата; очаква 

Палатата да запази своята независимост, интегритет, безпристрастност и 

професионализъм, като същевременно изгражда силни работни отношения със 

своите партньори; 

11. изразява мнението, че в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, следва да се 

поддържа по-тясно сътрудничество между Палатата и националните върховни 

одиторски органи, по-специално във връзка с изготвянето на докладите за одитите 

на икономическата ефективност на различни политики и програми на ЕС и във 

връзка с одита на мерките за споделено управление; очаква конкретни резултати по 

отношение на обмена във връзка с годишната работна програма на Палатата; 

12. подчертава, че съставът на Палатата и процедурата по назначаване са описани в 

членове 285 и 286 от ДФЕС; счита, че Парламентът и Съветът следва да са 

равнопоставени при назначаването на членовете на Сметната палата, за да се 

гарантира демократична легитимност, прозрачност и пълната независимост на 

нейните членове; призовава Съвета да зачита решенията на Парламента, взети след 

изслушванията на кандидатите, номинирани за членове на Сметната палата; 

13. изразява съжаление относно факта, че понастоящем жените съставляват по-малко от 

20% от членовете на Сметната палата; призовава държавите членки да съгласуват 

назначенията в Палатата, за да осигурят наличието на равен брой мъже и жени сред 

нейните членове; 

Европейска прокуратура 

14. припомня, че член 86 от ДФЕС въвежда възможността за учредяване на Европейска 

прокуратура с цел борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на 

Съюза; посочва също така, че Европейската прокуратура ще може да извършва 

наказателно преследване срещу извършителите на такива престъпления и 

съучастниците им и да упражнява пред националните съдилища функциите на 

обвинението във връзка с тези престъпления; посочва, че Парламентът вече 

представи през април 2015 г. своето становище във връзка с предложението за 

регламент относно създаването на Европейска прокуратура и настоятелно призовава 

Съвета, вземайки предвид изразената от Парламента позиция, да приеме този 

регламент възможно най-скоро, което ще позволи на ЕС да защитава своите 
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финансови интереси по-ефективно. 
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