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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в 
рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на 
интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в 
публичната администрация1, и по-специално подкрепата си за предложението на 
председателя на Комисията за създаване на независим орган на ЕС по етика, общ 
за всички институции на ЕС, който да взема решения, свързани с конфликти на 
интереси;

2. подчертава, че случаите на конфликти на интереси след приключване на трудово 
или служебно правоотношение в публичната администрация и кадрова 
въртележка между държавния и частния сектор са постоянен източник на 
безпокойство и проблем, който е общ за институциите, органите, службите и 
агенциите в целия ЕС; счита, че случаите на конфликти на интереси застрашават 
прилагането на високи етични стандарти в институциите и агенциите на ЕС, като 
по този начин накърняват тяхната почтеност и вредят на доверието на гражданите 
в тях;

3. посочва, че присъщата сложност на политиките за финансово регулиране, 
информационната асиметрия между участниците на финансовите пазари и 
държавните служители и липсата на хармонизирана рамка от правила относно 
конфликтите на интереси в институциите и агенциите на ЕС правят надзорните и 
регулаторните органи особено податливи на регулаторно обсебване от 
финансовия сектор;

4. подчертава със загриженост назначаването на бившия изпълнителен директор на 
Европейския банков орган (ЕБО) за главен изпълнителен директор на организация 
за финансово лобиране, в който случай след проверка Европейският омбудсман 
установи, че ЕБО не е трябвало да разрешава преминаването на нова работа и че 
не са въведени достатъчни вътрешни предпазни мерки за незабавна защита на 
поверителната информация, след като планираното преместване е станало 
известно; отбелязва, че тази заетост след прекратяване на публичната служба без 
период на прекъсване е в разрез с Правилника за длъжностните лица на ЕС и 
представлява риск не само за репутацията и независимостта на ЕБО, но и за 
всички институции на ЕС; приветства в този контекст мерките, въведени от ЕБО 
вследствие на препоръките на Омбудсмана;

5. освен това изразява съжаление и безпокойство, че не е обърнато внимание на 
конфликтите на интереси и че липсват мерки за предотвратяване и изпълнение с 
оглед на тяхното избягване в процедурите на Комисията за възлагане на 
обществени поръчки;

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0017.
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6. отбелязва, че при прилагането на действащите правила за членовете на 
Комисията, членовете на Европейския парламент и длъжностните лица на ЕС са 
установени твърде много слабости; припомня, че съгласно доклад на 
организацията „Трансперънси интернешънъл ЕС“ в началото на 2017 г. повече от 
50% от бившите членове на Комисията и 30% от бившите членове на Европейския 
парламент, които са напуснали политиката, работят за организации, регистрирани 
в Регистъра за прозрачност на ЕС; подчертава, по-конкретно за избраните членове 
на Европейския парламент, необходимостта от прозрачност и отчетност по 
отношение на личните и финансовите ангажименти; подчертава, че въпросите за 
прозрачността и почтеността на национално и европейско равнище са силно 
взаимосвързани; поради това подкрепя работата на Групата държави срещу 
корупцията (GRECO) на Съвета на Европа и призовава държавите членки да 
приложат нейните препоръки, най-вече тези, свързани с изработването на строг 
кодекс за поведение за националните политици и с въвеждането на правила за 
заетостта след приключване на трудово или служебно правоотношение в 
публичната администрация;

7. припомня многократните предупреждения от страна на Европейския омбудсман и 
Европейската сметна палата за наличието на сериозни пропуски в политиките на 
институциите на ЕС за предотвратяване на конфликти на интереси; отбелязва 
липсата на съгласуваност на етичните правила на ЕС с Насоките на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 
управление на конфликта на интереси в публичния сектор, в които се препоръчва 
определянето на централно звено, което да отговаря за разработването и 
поддържането на политиките и процедурите относно конфликтите на интереси; 
счита, че настоящата правна рамка за етика и почтеност в институциите и 
агенциите на ЕС е силно фрагментирана и неподходяща за целта и се нуждае от 
задълбочен преглед с оглед на укрепването на независимостта и правомощията за 
разследване;

8. призовава за укрепване на съществуващата регулаторна рамка и рамка за 
правоприлагане за конфликтите на интереси преди и след приключване на 
трудово или служебно правоотношение в публичната администрация, за да се 
установят подходящи, ясни, обвързващи и пропорционални граници между 
публичния сектор и частния и нестопанския сектор и по този начин да се повиши 
доверието в процеса на вземане на решения в ЕС в очите на широката 
общественост; приветства в тази връзка работата, извършена от ОИСР, 
Европейската сметна палата, GRECO и Европейския омбудсман;

9. приветства допълнителните мерки за прозрачност, оповестени от председателя на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, относно публикуването на 
становищата на Комитета по етика на ЕЦБ за случаите на конфликти на интереси 
и трудовата дейност срещу възнаграждение след приключване на мандата на 
членовете на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Надзорния съвет на 
ЕЦБ; призовава европейските надзорни органи (ЕНО) да възприемат сходен 
подход и да публикуват съответните документи, изготвени от вътрешните им 
органи, които отговарят за конфликтите на интереси и за трудовата дейност 
срещу възнаграждение след приключване на мандата на техните членове;
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10. призовава за създаването на независим орган на ЕС по етика с отговорността да 
гарантира еднаквото прилагане на етичните правила във всички институции на 
ЕС, като извършва надзор върху конфликтите на интереси, случаите на кадрова 
въртележки между държавния и частния сектор и прозрачността на лобирането за 
всички институции и агенции на ЕС;

11. подчертава, че в допълнение към другите си задачи Европейският омбудсман 
разглежда жалби, свързани с конфликти на интереси, поради липсата на 
специален механизъм за тази задача и без да разполага с необходимите средства и 
правомощия за прилагане на своите решения;

12. отбелязва, че новият орган на ЕС по етика следва да бъде независим по 
отношение на своята структура, управление и бюджет; подчертава, че при 
обсъждането на точния състав и мандат на органа по етика следва да се вземе 
надлежно предвид становището на организациите на гражданското общество;

13. препоръчва органът на ЕС по етика да бъде създаден своевременно, така че още в 
близко бъдеще да се избегне повторното възникване на случаи на кадрова 
въртележка между държавния и частния сектор и конфликти на интереси;

14. подчертава, че този орган следва да работи в тясно сътрудничество с вътрешните 
комисии по етика в институциите на ЕС, секретариата на Регистъра за 
прозрачност, Европейската служба за борба с измамите и Европейския 
омбудсман; 

15. счита, че за да извършва адекватно определянето, надзора и прилагането на 
правилата на ЕС за етика и почтеност в институциите и агенциите на ЕС, 
включително правилата за лобиране и прозрачността, определеният независим 
орган на ЕС по етика следва да разполага с подходящи човешки и финансови 
ресурси, с внимателно избран състав, гарантиращ неговата независимост от 
политически съображения и други интереси, и с широк мандат, който да му 
предоставя компетентности, правомощия, задачи и задължения за 
предотвратяване, наблюдение, разследване и санкциониране, включително:

– проактивно наблюдение и санкциониране на нарушенията на правилата за 
етика и почтеност в институциите и агенциите на ЕС;

– прилагане на строги правила относно заетостта преди и след приключване на 
трудово или служебно правоотношение в публичната администрация, случаите 
на кадрова въртележка между държавния и частния сектор и конфликт на 
интереси за всички служители на институциите и агенциите на ЕС, членовете 
на Европейския парламент и членовете на Европейската комисия, включително 
надзор на периодите на прекъсване и преразглеждане на разрешенията за 
преминаване на нова работа, ако установи, че дадено преместване представлява 
конфликт на интереси, и отправяне на задължителни препоръки в това 
отношение;

– технически и безпристрастен преглед на вторичните длъжности, заемани от 
политици от ЕС, и декларациите за финансови интереси, включително 
проверка дали се спазват наложените забрани за лобиране и условията за 
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контрол;

– поемане на активна роля във връзка с жалби от определени субекти, 
включително от лица, подаващи сигнали за нередности;

– налагане на административни санкции, които подлежат на обжалване и 
съдебен контрол, без намеса в Договорите;

– надзор върху правилното функциониране и независимостта на процеса на 
вземане на решения на Комисията, включително върху създаването и 
функционирането на експертните групи на Комисията и подобни органи;

– даване на консултации при поискване и изготвяне на годишни доклади за 
работата си, включително препоръки по собствена инициатива относно по-
нататъшното развитие на системата на ЕС за етика;

– наблюдение на условията и забраните за лобиране, наложени на служителите 
на ЕС;

– поддържане на онлайн архив по етичните въпроси на европейско равнище, като 
по този начин се предоставя достъп до ключови документи относно 
прозрачността;

16. подчертава, че един независим орган на ЕС по етика няма да е достатъчен сам по 
себе си за ефективното разглеждане на случаите на конфликт на интереси в 
институциите и агенциите на ЕС; счита, че прегледът на правилата на ЕС за етика 
и почтеност би могъл да включва мерки, като например удължаване на периодите 
за уведомяване и прекъсване за висшите служители на пропорционална основа за 
всеки отделен случай, като същевременно се гарантира равно третиране в 
съответствие с член 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
укрепването на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки2, задължителна 
продажба на дялове и акции в предприятия, които подлежат на надзор от страна 
на органа, в който работи новоназначеното длъжностно лице, или които имат 
отношения с тази институция, задължителен отвод по отношение на въпроси, 
които засягат бивш работодател от частния сектор, или забрани за индивидуално 
придобиване на акции от членове на Комисията и висши служители в 
институциите и агенциите на ЕС, докато заемат длъжност; отново призовава 
Комисията да разгледа възможността да предложи преглед на съответната правна 
рамка;

17. признава, че е необходимо да се постигне деликатен баланс, за всеки отделен 
случай, между регулирането на конфликтите на интереси, въвеждането на мерки, 
които намаляват ограниченията за индивидуалното право на икономическа 
свобода, като например уведомяването на кандидатите за работа за системата на 
конфликт на интереси и за всички други бъдещи ограничения относно наемането 
на работа, осигуряването на безпрепятствено упражняване на парламентарните и 
на други институционални задължения и поддържането на динамичен пазар на 

2 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
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труда с мобилност между публичния сектор и частния и нестопанския сектор;

18. счита, че ако се основават на обективна процедура с ясни критерии, по-дългите 
периоди на прекъсване за висшите служители, които напускат дадена агенция или 
институция, са обосновани правни мерки за защита на обществения интерес и 
почтеността на публичните органи; счита, че всяка забрана за преминаване на 
нова работа би могла по целесъобразност да изисква предоставянето на временно 
обезщетение, което да покрие междинния период преди намирането на подходяща 
работа.
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