
 

AD\1106763BG.docx  PE585.777v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по бюджетен контрол 
 

2014/2248(INI) 

13.10.2016  

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по бюджетен контрол 

на вниманието на комисията по конституционни въпроси 

относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата 

институционална структура на Европейския съюз 

(2014/2248(INI)) 

Докладчик по становище: Петри Сарвама 

  



 

PE585.777v02-00 2/6 AD\1106763BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1106763BG.docx 3/6 PE585.777v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 

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

предложения: 

А. като има предвид, че прозрачността и контролът върху публичните финанси са 

основни демократични принципи, които Съюзът не може да нарушава; 

Б. като има предвид, че всички институции на ЕС без изключение трябва бъдат 

прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на ЕС за средствата, 

които са им предоставени в качеството на институции на ЕС; 

В. като има предвид, че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета е част от концепцията за представителна демокрация; 

1. счита, че правомощията на Парламента за контрол и наблюдение на изпълнението 

на бюджета на ЕС е от основно значение за гарантирането на ефективна отчетност 

на институциите и поради това следва да бъдат укрепени; 

2. подчертава, че всяка промяна в компетентностите на една или на повече от 

институциите на ЕС следва да се извършва заедно с мерки за опазване на 

демократичната и финансовата отчетност на тези институции и следва по-конкретно 

да бъде придружена от мерки за гарантиране на пълен бюджетен контрол от страна 

на Парламента винаги когато са засегнати финансовите интереси на Съюза; 

3. отбелязва факта, че списъкът на институциите, определен в член 13 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), се различава от списъка, посочен в 

член 2 от Финансовия регламент; счита, че Финансовият регламент вече отразява 

съществуващата практика; 

4. счита, че съществуват редица случаи, при които буквата на ДФЕС се отклонява от 

практиката и духа на Договора; счита, че тези несъответствия трябва да бъдат 

коригирани в интерес на демокрацията и прозрачността; 

5. припомня, че както е посочено в член 2б от Финансовия регламент, всяка 

институция разполага с автономност при изпълнението на своята част от бюджета в 

съответствие с член 55 от Финансовия регламент; счита за целесъобразно да 

подчертае, че автономията предполага и сериозна отговорност спрямо използването 

на предоставените финанси; 

6. изтъква, че ефективният надзор върху изпълнението на бюджета на ЕС от страна на 

институциите и на органите изисква истинско и по-ефективно сътрудничество с 

Парламента, пълна прозрачност по отношение на използването на средствата, както 

и ежегодно представяне от всички институции на документ относно последващите 

действия, що се отнася до препоръките на Парламента във връзка с 

освобождаването от отговорност; изразява съжаление, че Съветът не се придържа 

към тази процедура, и счита, че продължителното запазване на това състояние на 

нещата е неоправдано и подкопава репутацията на целия Съюз; 
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7. отбелязва, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета на различните институции и органи на ЕС е стара 

практика, въведена с цел гарантиране на прозрачността и демократичната отчетност 

пред данъкоплатците на ЕС, и средство за проверка на целесъобразността и 

прозрачността на използването на средствата от ЕС; подчертава, че това реално 

гарантира правото и задължението на Парламента да упражнява контрол върху 

целия бюджет на ЕС; припомня становището на Комисията, изразено през януари 

2014 г., съгласно което всички институции без изключения подлежат изцяло на 

процеса на последващи действия вследствие на забележките на Парламента в 

рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета и те следва да работят в тясно сътрудничество, за да се 

гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от 

отговорност; 

8. за да може Парламентът да вземе информирано решение за освобождаване от 

отговорност, изисква от институциите да представят директно на Парламента 

годишни доклади за своята дейност и да дават на Парламента цялостна информация 

в отговор на въпросите на Парламента по време на процедурата по освобождаване 

от отговорност; 

9. счита, че ДФЕС трябва да гарантира правото на Парламента на контрол над целия 

бюджет на ЕС, а не само над частта, управлявана от Комисията; поради това 

настоятелно призовава за съответно актуализиране на глава 4 от Дял II — 

Финансови разпоредби — от ДФЕС, така че тя да включва всички институции и 

органи в рамките на правата и задълженията, предвидени в тази глава, и в 

съответствие с Финансовия регламент; 

10. подчертава, че всички държави членки следва да бъдат задължени да предоставят 

годишна декларация за отчитане на използваните от тях средства от ЕС; 

11. изисква Финансовият регламент да бъде актуализиран, за да бъдат изяснени целите 

на процедурата по освобождаване от отговорност и за да бъдат предоставени мерки 

за гарантиране на спазването на процеса на освобождаване от отговорност, 

включително възможни мерки за принудително изпълнение, за да се гарантира, че 

ще бъдат предприети подходящи последващи действия, като например употребата 

на санкции; подчертава, че това следва да се осъществи, за да може да се търси 

отговорност от институциите на ЕС с цел защита на финансовите интереси на 

гражданите на ЕС; подчертава, че не следва да се допускат изключения; 

12. признава изключително важната роля на Сметната палата за осигуряването на по-

добро и по-интелигентно разходване на бюджета на ЕС, разкриване на случаи на 

измама, корупция и неправомерно използване на фондовете на ЕС и предоставяне 

на професионално мнение за това как по-добре да се управляват средствата от ЕС; 

припомня значението на ролята на Палатата като европейски орган за публичен 

одит; 

13. счита, че с оглед на важната роля на Европейската сметна палата при одита на 

събирането и използването на фондовете на ЕС, е абсолютно задължително 

институциите да се съобразяват изцяло с нейните препоръки; 
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14. отбелязва, 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 приеме изцяло решенията на Парламента, 

взети след изслушванията на кандидатите, номинирани за членове на Сметната 

палата; 

15. изразява съжаление относно факта, че някои процедури по назначаване са довели до 

конфликти между Парламента и Съвета относно кандидатите; подчертава, че 

съгласно предвиденото в Договора, именно Парламентът има задължението да 

прави оценка на номинираните кандидати; подчертава, че тези конфликти биха 

могли да навредят на добрите работни отношения на Палатата с горепосочените 

институции и биха могли да причинят сериозни отрицателни последици за 

доверието, а следователно и за ефективността на Палатата; счита, че Съветът следва 

в духа на доброто сътрудничество между институциите на ЕС да приема решенията, 

вземани от Парламента след изслушванията; 

16. припомня множеството становища относно определянето на едно място за седалище 

на Европейския парламент, като се има предвид символичната стойност и 

обективната икономия на ресурси, заложени в този избор; 

17. счита, че 60-годишнината от Римските договори, която се пада в началото на 2017 

г., представлява важна възможност за подновяване на размислите на най-високо 

институционално равнище, като се постави особен акцент върху начините за 

подобряване на ефективността на използването на финансовите ресурси и 

механизмите за демократичен контрол на бюджета на Общността. 
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