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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

Общи въпроси 

 

1. настоява, като припомня своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно 

позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2015 година, за нуждата от правно обвързваща рамка, която да замени 

съобщението „Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и 

публичен регистър“1, за да се постигне пълно и последователно прилагане на 

приложимите правила в рамките на всички генерални дирекции на Комисията (ГД); 

2. подчертава факта, че общата цел на политиката на ЕС в областта на изследванията 

по отношение на създаването на публично-частни партньорства между 

предприятията и академичните среди противоречи на нуждата от регулаторни 

органи в ЕС за независими изследвания относно промишлени продукти; призовава 

Комисията да проучи системни предпазни мерки, с цел да се избегнат конфликти на 

интереси в областта на регулирането на промишлени продукти и прилагането на 

политиката; 

3. призовава Комисията да реши настоящия структурен конфликт на интереси в 

оценката на обществения риск на регулирани продукти, а именно положението, при 

което оценката на тези продукти е основана до голяма степен или изцяло на 

проучвания, извършвани от кандидатите или трети страни, на които те плащат, 

докато независимите изследвания доста често се пренебрегват или отхвърлят; 

настоява, че въпреки това производителите следва да осигуряват проучвания при 

споделяне на разходите между големи предприятия и МСП въз основа на 

относителния пазарен дял, за да се гарантира справедливост, но че всички 

оценители следва да бъдат задължени в пълна степен да вземат под внимание 

партньорски оценената независима научна дейност в своята оценка; 

4. приветства инвестициите на частния сектор в научноизследователска и развойна 

дейност; припомня, че повечето експерти са участвали в научноизследователски 

проекти, финансирани от частния сектор; припомня също, че експертните познания 

са оскъден ресурс и не следва да бъдат недостъпни за експертните групи; 

Международни въпроси 

 

5. призовава Комисията да публикува и разпространява своевременно публични 

покани за подаване на кандидатури за подбора на всички членове в състава на 

експертните групи, за които да се прилага условието   за регистрацията в Регистъра 

за прозрачност, и да гарантира спазването на Насоките на ОИСР за управление на 

конфликта на интереси в публичния сектор и съответната надлежна ежегодна 

                                                 
1 Communication C (2010)7649, 10.11.2010 
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проверка при скрининга; 

6.  насърчава Комисията да последва примера на Международната агенция за 

изследване на рака на Световната здравна организация (СЗО), като въведе статуса 

„поканени специалисти“, което да ѝ даде възможност да ползва външен експертен 

опит, като същевременно не допуска субекти с действителни, потенциални или явни 

конфликти на интереси до прерогативите на членовете на експертни групи за 

гласуване и изготвяне на проекти; 

7. настоятелно призовава всички съответни институции на ЕС да прилагат член 5, 

параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, според който 

страните трябва да предприемат мерки, за да предпазват политиките за контрол на 

тютюна от търговски и други законни интереси на тютюневата промишленост, в 

съответствие с препоръките, съдържащи се в насоките към нея; настоятелно 

призовава Комисията да публикува оценка на споразумението с Филип Морис 

Интернешънъл Корпорейшън и споразуменията с други предприятия за 

производство на цигари и оценка на въздействието за прилагането на споменатата 

по-горе рамкова конвенция; изразява разочарование от наскоро публикуваната, но 

силно редактирана размяна на електронни съобщения между Комисията и 

дружеството Бритиш Америкън Тъбако; 

8. изразява убеждение, че споразумението с Филип Морис Интернешънъл 

Корпорейшън не трябва да се договаря преди да бъде проведен обществен и 

прозрачен дебат след публикуването на оценка на това споразумение; призовава 

Комисията да проучи съществуващите алтернативи; 

9. счита, че при отсъствието на закъсняла оценка на въздействието от страна на 

Комисията едно подновено споразумение с тютюневата промишленост за борба с 

контрабандата и фалшифицирането е неподходящ инструмент за справяне с 

незаконната търговия с тютюневи изделия, особено по смисъла на член 15 от 

Директивата за тютюневите изделия и Протокола на СЗО за премахване на 

незаконната търговия с тютюневи изделия, приет от страните по Рамковата 

конвенция на СЗО; 

10. подчертава необходимостта от система за наблюдение и проследяване на 

фалшифицирането на цигари, която е независима от тютюневата промишленост, в 

съответствие с член 8, параграф 2 от Протокола на СЗО за премахване на 

незаконната търговия с тютюневи изделия, особено при отсъствието на насочване 

на конфискувана контрабанда за оценка от независима лаборатория и предвид 

законния интерес на промишлеността да счита конфискациите за подправени 

съгласно условията на споразумението за борба с контрабандата и 

фалшифицирането и със съпътстващите загуби на приходи от мита за Съюза; 

Свързани с лобирането въпроси 

11. призовава Комисията да гарантира публичен достъп до информация относно 

лобистките дейности, за да се подобри прозрачността и почтеността на процеса на 

вземане на решения в институциите на ЕС; счита, че публичният достъп до 

информация относно лобистките дейности е основно право на гражданите на ЕС и е 
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необходим за съответната демократична практика; 

12. призовава институциите на ЕС и техните служители, както и агенциите, да се 

въздържат да канят нерегистрирани лобисти на изслушвания и други официални 

събития; призовава преговорният екип за ТПТИ на Комисията да бъде включен във 

всички подобни разпоредби; 

13. призовава институциите на ЕС да създадат обществено достъпен интернет регистър 

за всички становища, представени от заинтересованите лица, като всички 

регистрирани лобисти са задължени едновременно да представят в този регистър 

копие от всички становища, които съобщават на членовете или на служителите на 

институциите; 

Въпроси на ЕС 

14. счита, че във време на нарастващ евроскептицизъм от съществено значение е да се 

засили общественото доверие в институциите на ЕС и лицата, които ги управляват, 

и че е от изключително значение поемането на твърд ангажимент за прозрачност, 

гарантирането на почтеността на институциите и борбата с корупцията; 

15. припомня, че проучване на Евробарометър от 2014 г. разкри, че 70% от 

обществеността в ЕС счита, че в институциите на ЕС има корупция, и затова 

призовава институциите спешно да обърнат внимание на тази липса на обществено 

доверие; 

16. призовава Комисията по-специално да преразгледа своето съобщение от 2002 г. 

относно общите принципи и стандарти за консултации със заинтересованите 

страни1; 

17. призовава председателя на Комисията да разшири обхвата на новите мерки за 

прозрачност  за членовете на Комисията и генералните директори, така че да се 

прилагат и за други старши служители на ЕС, които участват активно в 

законодателния процес и редовно се срещат със съответните заинтересовани лица, 

като например началниците на отдели; 

18. припомня, че Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира правото 

на гражданите на достъп до официални документи, и критикува факта, че един от 

най-често срещаните проблеми по отношение на прозрачността на институциите на 

ЕС е именно техният чест отказ да предоставят достъп до документи и информация; 

19. призовава Комисията да проучи възможности, обхващащи законодателни актове и 

институционални и административни договорености, и да предприеме конкретни 

действия за създаване на рамка за подобряване на управлението и изрично 

представляване на бъдещите поколения, за да включи по-добре техните права във 

вземането на решения и изготвянето на политики на европейско равнище; 

20. подчертава, че Комисията следва да засили почтеността на своето използване на 

                                                 
1 COM(2002)0704, 11.12.2002 г. 
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научни консултации, по-специално не като търси политически баланс, а по-скоро 

като разчита на най-обективната и авторитетна налична информация; 

21. призовава Комисията да улесни достъпа до информация и да гарантира по-голяма 

прозрачност при прилагането на правилата относно изключенията, предвидени в 

член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001; 

22. настоятелно препоръчва въвеждането на петгодишен период на откъсване  от 

търговски интереси като изискване за кандидат-експерти да участват като 

пълноправни членове на научни състави със задължения за изготвяне и вземане на 

решения; 

23. приветства решението на Комисията да задължи своите членове да направят 

публична информацията относно срещите, които те и членовете на техните 

кабинети провеждат с организации или самостоятелно заети физически лица, по 

въпросите, свързани с изготвянето и прилагането на политиките на Съюза; 

24. призовава Комисията да гарантира достъп до документите и информацията относно 

издадени официални уведомления и процедури за нарушения срещу държавите 

членки, както и до информацията относно изпълнението на решенията на Съда на 

Европейския съюз; 

25. признава и приветства усилията на Комисията да гарантира по-голяма прозрачност 

на преговорите относно ТПТИ и призовава Комисията да подобри още повече 

прозрачността в преговорите и да предостави на всички членове на ЕП лесен достъп 

до текстовете на преговорите; 

26. настоятелно насърчава заместник-председателя на Комисията, отговарящ за по-

доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, принципите на 

правовата държава и Хартата на основните права, да спази обещанието си и да 

излезе с предложения, без по-нататъшно отлагане, за установяването на 

Междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за 

прозрачност, включително подходящи механизми за санкциониране на 

организации, които не спазват правилата; призовава Съвета, в ролята му на 

съзаконодател на Съюза, да спазва изискванията на регистъра за прозрачност; 

 Експертно становище 

 

27. предлага, за да се решат въпросите, възникващи от избирателното премълчаване на 

неблагоприятни констатации от научните изследвания, като условие за принос в 

регулаторните и политическите процеси би могло да се въведе предварителното 

регистриране на научните изследвания и опити, като се уточнява техният обхват и 

очакваната дата на приключване; 

28. предвид ролята си за защита на почтеността на обществения процес на вземане на 

решения, изразява загриженост относно определени заблуждаващи регистрационни 

практики на икономически интереси в експертни групи, които изкривяват броя на 

подобни интереси, представени както в абсолютно, така и в относително изражение, 

и също относно съществуващия дисбаланс по отношение на неикономическите или 
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политически интереси; 

29. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че консултациите съдържат 

открити въпроси, водещи до политическа дискусия по същество, вместо просто да 

се стремят да потвърдят вече избрани политически насоки или варианти; призовава 

Комисията да гарантира балансирано участие в консултациите, като се отрази 

разнообразието на заинтересованите лица; 

30. счита, че с цел да се гарантира реално балансирано участие, следва да се положат 

специални усилия, когато се публикуват покани за подаване на кандидатури, те да 

достигнат до различните съответни сектори на експертни знания, независимо дали 

са от научната област или гражданското общество; 

31. приветства съобщението на Комисията за преглед на класификацията на членовете 

на експертни групи в регистъра на експертните групи; счита, че този преглед следва 

да приведе категоризацията на членовете в съответствие с прилаганата 

категоризация в регистъра за прозрачност; 

32. призовава Комисията да въведе правно обвързващи мерки и санкции, за да 

гарантира, че членството на експертните групи и сходни субекти, които ѝ 

предоставят консултации, е точно и последователно балансирано, като се обръща 

необходимото внимание на равнището на експертните знания и на актуалния опит 

на участниците по обсъжданите въпроси, и категоризирано съгласно естеството на 

интересите, представлявани от членовете, в съответствие с препоръките на 

Европейския омбудсман в контекста на проверка по собствена инициатива 

OI/6/2014/NF; 

33. счита, че като цяло разкриването на заседанията и разискванията на експертните 

групи е недостатъчно; призовава Комисията да гарантира, че се предоставя по-

подробна информация своевременно и в агрегирана форма, особено по отношение 

на подгрупите; настоятелно призовава Комисията да предостави достъп на 

обществеността до декларациите за интереси на експерти, както и до протоколите 

от заседанията на експертните групи на своя уебсайт; 

34. приветства ангажимента на Комисията да въведе нови разпоредби относно 

конфликтите на интереси на лица, назначени като членове на експертни групи в 

лично качество; подчертава необходимостта всички експерти да представят 

декларация за интереси за публикуване в регистъра на експертните групи; 

35. призовава Комисията да наблюдава независимостта на експертите през целия 

период на изпълнение на служебните им задължения, като се има предвид, че по 

това време биха могли да възникнат нови икономически интереси; 

36. признава, че експертните групи се нуждаят от достъп до най-добрите налични 

научни познания; 

37. счита, че изискването за изключително специфични технически експертни знания 

не е валидно основание за избягване на покана за подаване на кандидатури; 
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Агенции 

38. подчертава необходимостта от независими експерти в агенциите на ЕС, както и от 

това да се отдаде по-голямо значение на отстраняването на конфликти на интереси в 

състава на агенциите; 

39. подчертава необходимостта агенциите да основават своите решения на най-добрите 

налични доказателства; припомня, че научната прецизност се гарантира чрез 

процеса на партньорска оценка, прозрачността и възпроизводимостта на 

резултатите; 

40. подчертава – в интерес на провеждането на солидни и независими научни 

консултации за изготвяне на политиките – значението на подходящите ресурси за 

развитието на експертни познания и опит в специализираните агенции на ЕС, 

включително възможността за извършване на подходящи за публикуване научни 

изследвания и тестове, като по този начин се подобри привлекателността на 

държавната служба по отношение на ролите, свързани с консултации по 

регулаторни въпроси, без да се прекъсва академичната кариера на учените; 

 41. настоява, че всички данни, използвани от всяка агенция за достигане на дадено 

научно заключение, трябва да се направят публично достъпни в подходящ за 

машинна обработка формат, за да се даде възможност за научен контрол и 

непрекъснат напредък; настоява, че макар и правото на личен живот да трябва да се 

зачита, не трябва да се позволява на клаузите за търговска поверителност и 

законодателството за търговските тайни да възпрепятстват разкриването на данни; 

призовава Комисията строго да наблюдава за правилното прилагане на 

разкриването на информация; 

42. призовава институциите на ЕС да гарантират, че на агенциите се предоставят 

средствата, отговарящи на тяхната мисия; припомня, че понастоящем на експерти, 

работещи за редица агенции, не се заплаща за тяхната работа, независимо от 

стратегическото значение на приноса им за общественото здраве и здравето на 

околната среда; 

43. подчертава, що се отнася до агенциите на ЕС, неадекватността да се разчита на 

самооценка от страна на потенциални членове на научни състави и комитети за 

проверка на възможните конфликти на интереси; насърчава агенциите да създадат 

система за проактивни проверки; 

44. подчертава, че Европейската агенция по лекарствата (EMA) следва да гарантира 

максимална прозрачност при предоставяне на достъп до клиничните доклади и 

приветства нейното решение да публикува активно доклади от клиничните 

изпитвания в подкрепа на решенията, взети по отношение на отделни лекарства; 

45. настоятелно призовава агенциите на ЕС да продължат своите усилия да прилагат 

стриктни критерии и процедури, за да гарантират независимостта на своите групи 

от научни експерти от икономическите и неикономическите сектори, засегнати от 

техните разисквания, и от политическото влияние на тези, които имат конкретна 

програма за въпросната тема, за да се избегнат напълно конфликти на интереси, със 
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специален акцент върху възможността да се използва статусът „поканени 

специалисти“, което позволява получаването на принос от страна на експерти, 

които имат връзки с регулираната промишленост, но са лишени от правото да 

участват в изготвянето или вземането на решения относно научни становища. 

Въпроси на Европейския парламент 

46. отправя похвала към своята Служба за парламентарни изследвания за високото 

качество на нейната работа; подчертава необходимостта да се отпуснат повече 

ресурси за тази служба и допълнително да се гарантира нейната административна 

независимост в служба на обществения интерес; 

47. възнамерява да разгледа възможността за създаването на отворена база данни с 

възможност за търсене на декларациите за интереси на членовете на ЕП, за да се 

позволи повече прозрачност и контрол от страна на гражданското общество; 

48. призовава институциите на ЕС да предприемат мерки, за да въведат или да засилят 

практиката на минимални „периоди на откъсване“ за старши служители на ЕС и 

членове на ЕП, които ще бъдат приложими преди бившите служители или избрани 

представители да получат правото да заемат лобистки позиции, които биха могли да 

създадат или биха били разглеждани като създаващи конфликти на интереси, като 

по този начин се избягват случаите на „кадрова въртележка“; призовава 

междувременно за публикуване на имената на бивши старши служители на ЕС или 

на членове на ЕП, които са напуснали своите институции, за да работят за частни 

интереси. 
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