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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0121 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент  

1. Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент 

(2014/2078(DEC)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2013 година1, 

— като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за 

финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8–0147/2014)2, 

— като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление за 

финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент3, 

— като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 

2013 година, 

— като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на 

бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите4, 

— като взе предвид декларацията за достоверност5 относно надеждността и 

точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 

с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година 

съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за 

функционирането на ЕС, 

— като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 

                                                 
1  ОВ L 66, 8.3.2013 г. 
2  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1. 
3  ОВ С 201, 30.6.2014 г., стр. 1. 
4  OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1. 
5  OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128. 



2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 

Европейските общности1, 

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета2, и по-специално членове 164, 165 и 166 от него, 

— като взе предвид решението на Бюрото от 27 април 2005 г. относно вътрешния 

правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент3, и по-

специално член 13 от него, 

— като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно насоките за 

бюджетната процедура за 2013 година — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X4, 

— като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно бюджетната 

прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 

2013 година5, 

— като взе предвид член 94 и член 98, параграф 3 и приложение V към своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2015), 

A. като има предвид, че на 25 юни 2014 г. председателят прие отчетите на 

Парламента за финансовата 2013 година; 

Б. като има предвид, че на 6 ноември 2014 г. генералният секретар, в качеството си 

на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че 

разполага с достатъчно увереност, че предоставените за бюджета на Парламента 

ресурси са използвани по предназначение и в съответствие с принципите на 

доброто финансово управление; 

В. като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на 

административните разходи за 2013 г. всички институции са прилагали по 

задоволителен начин системите за наблюдение и контрол, които се изискват 

съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012; 

Г. 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 

решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета; 

1. Освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на 

бюджета на Европейския парламент за финансовата 2013 година; 

                                                 
1  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
2  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
3  PE 349.540/Bur/ann/fin. 
4  ОВ С 249 Е, 30.8.2013 г., стр. 18. 
5  ОВ С 257 Е, 6.9.2013 г., стр. 104. 



2. Представя своите забележки в резолюцията по-долу; 

3. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 

резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на 

Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския 

надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в 

Официален вестник на Европейския съюз (серия L). 



2. Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2013 година, раздел І — Европейски парламент (2014/2078(DEC)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2013 година, раздел І – Европейски парламент, 

— като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за 

приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно 

подаването на сигнали за нарушения, 

— като взе предвид член 94 и член 98, параграф 3 и приложение V към своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2015), 

A. като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят 

на Парламента декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават 

вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички 

съществени аспекти и че не е бил запознат с други въпроси, които изискват 

изразяването на резерви от негова страна; 

Б. като има предвид, че в своя одит Сметната палата заключи, че при извършването 

на одита не са установени съществени слабости по одитираните въпроси по 

отношение на Европейския парламент и че системите за наблюдение и контрол са 

оценени като ефективни по отношение на административните разходи за 2013 г.;  

В. като има предвид, че съгласно обичайната процедура на администрацията на 

Парламента беше изпратен въпросник, а голяма част от отговорите бяха обсъдени 

от комисията по бюджетен контрол в присъствието на заместник-председателите, 

отговарящи за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор; като има 

предвид, че за първи път редица въпроси на членовете на ЕП не получиха нито 

писмени, нито устни отговори, което възпрепятства Парламента да получи 

съответната информация и да може да вземе информирано решение относно 

определени важни аспекти, свързани с освобождаването от отговорност на ЕП; 

Г. като има предвид, че контролът е необходим, за да се гарантира, че 

администрацията на Парламента и политическото ръководство носят отговорност 

пред гражданите на Съюза; като има предвид, че съществува постоянна 

възможност за подобрение по отношение на качеството, ефикасността и 

ефективността при управлението на публичните финанси; 

Д. като има предвид, че в доклада на Сметната палата, приет на 11 юли 2014 г., се 

посочва, че потенциалните икономии за бюджета на Съюза ще бъдат около 114 

милиона евро годишно, ако Парламентът централизира своите дейности;  

Е. като има предвид, че Парламентът е единствената институция сред всички 

институции, която освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета не действащия генерален-секретар или някой от 



заместник-председателите, а своя председател; 

Отчети на Европейския парламент  

1. Отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2013 г. 

възлизат общо на 1 750 463 939 EUR, или 19,07% по функция V от 

многогодишната финансова рамка, заделени общо за административни разходи на 

институциите на Съюза за 2013 г., което представлява увеличение от 1,9% спрямо 

бюджета за 2012 г. (1 717 868 121 EUR); 

2. Отбелязва, че общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 

2013 г., възлиза на 158 117 371 EUR (2012 г.: 175 541 860 EUR), включително 

25 991 783 EUR като целеви приходи (2012 г.: 22 274 843 EUR); 

3. Отбелязва, че четири глави съставляват 70% от общия размер на поетите 

задължения: глава 10 (Членове на институцията), глава 12 (Длъжностни лица и 

срочно наети служители), глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) и глава 42 

(Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП); 

4. Отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на 

Парламента за финансовата 2013 година, а именно: 

a) Налични бюджетни кредити (EUR) 

бюджетни кредити за 2013 г.  1 750 463 939  

неавтоматични преноси от финансовата 2012 година  0 

автоматични преноси от финансовата 2012 година  305 457 875 

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 

2013 г.  
25 991 783 

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2012 г.  106 900 532 

Общо  2 188 814 129 

б) Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2013 година (EUR) 
поети задължения  2 162 476 429 

извършени плащания  1 769 756 705 

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително 

кредитите, произтичащи от целеви приходи  
384 709 057 

неавтоматично пренесени бюджетни кредити  734 000 

освободени бюджетни кредити  33 114 755 

в) Бюджетни приходи (EUR) 
получени през 2013 г.  158 117 371 

г) Общ счетоводен баланс към 31 декември 2013 г. 

(EUR) 
1 573 957 198 

 

5. Отбелязва, че през 2013 г. за 99,02% от бюджетните кредити, записани в бюджета 

на Парламента, е поето задължение, като процентът на анулиране беше 0,8% и че, 

както и през предходни години, беше постигната много висока степен на 

изпълнение на бюджета; 

6. Посочва обаче, че този висок процент на изпълнение на бюджета не показва дали 

в него са включени трансфери с цел пренасяне на всички налични бюджетни 

кредити в края на годината по бюджетните редове за сгради, и по-специално за 

авансови капиталови плащания с оглед намаляване на бъдещи плащания на 

лихви; следователно изисква да получи данните за изпълнението на бюджета 

преди началото на процедурата за извършване на сборни трансфери; 



7. Отбелязва в този контекст, че сумата от 54 000 000 EUR е била пренесена от 

бюджетните редове за провизии и от други източници, за да се допринесе за 

финансирането на разширяването и модернизирането на сградата „Конрад 

Аденауер“ (KAD), която е основният строителен проект в Люксембург;  

8. Разбира, че това ще доведе до очаквано намаление с 18 100 000 EUR на разходите 

за такси за срока на строителство и амортизация на заема; при все това припомня 

на своите компетентни органи, че предварителното финансиране или 

погасяването на вноски за сградите следва да се заложи в бюджетната стратегия; 

следователно призовава своите компетентни органи да заложат в бюджета с 

достатъчна яснота политиката на Парламента относно сградния фонд, с оглед на 

бъдещо придобиване на недвижимо имущество; 

9. Припомня на своята администрация, че Парламентът многократно е призовавал за 

правилно залагане в бюджета на неговата политика относно сградния фонд; 

очаква това да бъде осъществено до финансовата 2016 година; 

10. Критикува факта, че равнището на преносите към 2013 г. в размер на 

305 457 875 EUR продължава да нараства (2012 г.: 222 900 384 EUR); 

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2013 г., 

както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции 

11. Изразява задоволство от факта, че при одита не са установени съществени 

слабости по одитираните въпроси във връзка с Парламента; 

12. Припомня, че Сметната палата извършва специфична оценка на 

административните и другите разходи като единна група политики за всички 

институции на Съюза; 

13. Отбелязва, че съгласно констатациите на Сметната палата тестването на 

операциите показва, че вероятният процент на грешки в популацията на тази 

група политики е 1% и следователно тя не е засегната от съществено ниво на 

грешки, както и че системите за наблюдение и контрол са оценени като 

ефективни; 

14. Отбелязва, че одитът се е изразявал в проверка на извадка от 153 операции по 

плащания, а именно 95 операции за разходи, свързани с персонала, 17 – за 

разходи за сгради и 41 – за други разходи; подчертава, че административните и 

другите разходи се считат за нискорискова област и призовава Сметната палата да 

съсредоточи допълнително своя анализ върху областите, за които вероятността от 

грешки е по-голяма, а именно неспазване на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, разходи, свързани със сгради, както и изпълнението на 

договори; 

15. Припомня, че биха могли да се реализират значителни икономии, ако 

Парламентът има само едно седалище; 

Годишен доклад на вътрешния одитор 

16. Отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния 

одитор, проведено на 26 януари 2015 г., вътрешният одитор представи своя 



годишен доклад, подписан на 23 юли 2014 г., като заяви, че през 2013 г. е 

извършил следната одитна дейност във връзка с администрацията на Парламента: 

− задача за провеждането на консултации относно разходите за приеми и 

представителните разходи на парламентарните комисии и 

междупарламентарните делегации; 

− хоризонтално проследяване на незавършени действия от докладите за 

вътрешен одит – етапи I и ІІ от 2013 г.; 

− одит на външните експертни становища, получени от STOA (оценка на 

научно-технологичните възможности); 

− периодичен преглед на проекта за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD) – 

етап 1: управление на проекта и системи за управление; 

− преглед на проекта за новата система за финансово управление (FMS) – 

етап 1: обхват на проекта, управление, ресурси и управление на риска; 

− одит на външните експертни становища, получени от Генерална дирекция 

по външни политики; 

− одит на информационните бюра и на процедурата по уреждане на 

авансовите разходи; 

17. Подчертава в прегледа на одита на проекта за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), 

че: 

− следва да се осигури трайна ефикасност и ефективност на партньорството с 

органите на Люксембург за целия срок на изпълнение на проекта; 

− следва да се осигури необходимият персонал за екипа, работещ по проекта 

KAD, за целия срок на изпълнение на проекта; 

− следва допълнително да се определят и разяснят процедурите за финансово 

управление и контрол, прилагани по отношение на изпълнението на 

лизинговото споразумение, сключено с дружеството за недвижимо 

имущество „SI KAD PE“; 

18. Изисква кратко обобщение (три страници) на основните критики в годишния 

доклад на Службата за вътрешен одит, който ще бъде изготвен до 20 май 2015 г.; 

Одит на рамката за вътрешен контрол на Парламента 

19. Отбелязва, че към края на 2013 г., след поредица от последващи одити, 13 от 

общо 452 първоначално договорени действия от рамката за вътрешен контрол все 

още остават незавършени; отбелязва напредъка, постигнат по четири от тези 13 

действия, който позволи извършването на нова оценка на остатъчния риск и 

преквалифицирането му от „значителен“ на „умерен“; 

20. Настоятелно призовава началниците на отдели и централното ръководство да 

изпълнят незабавно оставащите „незавършени действия“; призовава ги да приемат 

по-строги графици за действията, които трябва да бъдат изпълнени; призовава 

вътрешния одитор да информира редовно комисията по бюджетен контрол 



относно напредъка, постигнат по отношение на тези действия; призовава ги също 

така да дадат количествен израз на разходите и икономиите, произтичащи от 

новите мерки, предложени в настоящата резолюция, както и да ги включат в 

мониторинга на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за 2013 г.; 

Последващи действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност 

във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година 

21. Отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за 

освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2012 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на 

28 октомври 2014 г., както и изложението на генералния секретар във връзка с 

различните въпроси и искания, записани в резолюцията на Парламента за 

освобождаване от отговорност за 2012 г., както и последвалата размяна на мнения 

с членовете на ЕП; изразява съжаление, че не са били предприети подходящи 

последващи действия във връзка с някои от препоръките на ЕП; 

22. Отбелязва, че след пет години прилагане на новия правилник за положението на 

парламентарните сътрудници оценката следваше да бъде представена до края на 

2014 г. съгласно поетия от генералния секретар ангажимент в неговите устни и 

писмени отговори относно последващите действия, предприети по отношение на 

препоръките на ЕП във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 

2012 г.; отправя искане оценката да се извърши в сътрудничество с 

представителите на акредитираните парламентарни сътрудници от предходния 

законодателен мандат, които продължават да работят в рамките на ЕП; призовава 

тази оценка да бъде представена до 30 юни 2015 г., като комисията по бюджетен 

контрол бъде информирана за резултатите от нея; посочва, че към 31 декември 

2013 г. в Европейския парламент работят 1763 акредитирани парламентарни 

сътрудници; 

23. Отбелязва, че в края на 2013 г. във връзка с услугите за обществено хранене беше 

регистриран дефицит в размер на 3 500 000 EUR; изразява учудване, че 

увеличаването на клиентите с около 150% за периода 2002 – 2011 г. не е 

предоставило възможност за балансирано финансово положение; отново отправя 

своето искане, в контекста на второто преразглеждане на цените (одобрено от 

Бюрото на 10 юни 2013 г.), ценовите политики в Парламента да не се отклоняват 

от практиката в другите институции; изтъква, например, различната ценова 

структура в областта на услугите за обществено хранене и кафенетата на 

Комисията; освен това посочва, че значителното увеличение на цените на 

предлаганите менюта не е било съпроводено от подобряване на качеството или на 

разнообразието, които, напротив, са се влошили съществено; 

24. Поставя под въпрос причината за повишената цена на предлаганото кафе на входа 

на някои от заседателните зали на парламентарните комисии, което струва с 20% 

повече от същия продукт, който може да бъде получен от същия вид автомати за 

кафе или в кафенетата на Парламента; посочва, че услугата се предоставя от 

същото предприятие, което носи отговорност за услугите за обществено хранене, 

като то управлява и автоматите за кафе „Неспресо“, монтирани в Парламента; 

счита, че е необходимо да се даде обяснение относно допълнителните разходи във 

връзка с удължаването на договора между Парламента и този концесионер; 

25. Счита, че трябва да се отдаде специално значение на подобряването на 



възможностите за достъп на малките и средните предприятия (МСП) до всички 

пазари на концесии в Съюза; счита, че концесията, възложена от ЕП на 

настоящото предприятие, което носи отговорност за услугите за обществено 

хранене в седалището на Парламента в Брюксел, представлява пречка за 

свободното предоставяне на услуги, тъй като лишава другите малки и средни 

предприятия от търговските права и възможности, с които са се ползвали до 

неотдавна; призовава за въвеждането на определена гъвкавост в договорите за 

концесии с цел гарантиране на ефективен и недискриминационен достъп на 

другите оператори до отделни услуги; счита, че това ще благоприятства също така 

по-оптималното използване на средствата и ще позволи ползването на по-

качествени услуги на по-добра цена; 

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година 

26. Отбелязва размяната на мнения, проведена на 26 януари 2015 г. между заместник-

председателите, отговарящи за бюджета, генералния секретар и комисията по 

бюджетен контрол, в присъствието на компетентния член на Сметната палата и на 

вътрешния одитор; 

27. Отново потвърждава, че в хода на цялата процедура по освобождаване от 

отговорност ръководните органи и администрацията на Парламента носят 

отговорност за средствата, предоставени на разположение на Парламента, и че 

поради това е от съществено значение цялата процедура на вземане на решения да 

се провежда по напълно прозрачен начин, за да се гарантира, че на гражданите на 

Съюза се предоставя вярна и точна информация за начина, по който Парламентът 

взема своите решения и използва предоставените му средства; 

28. Отправя критики във връзка с факта, че генералният секретар не е отговорил на 

редица въпроси, зададени от членовете на ЕП; отново подчертава, че ефективният 

мониторинг на изпълнението на бюджета на Парламента винаги е изисквал и ще 

продължава да изисква тясно сътрудничество между администрацията на 

Парламента и комисията по бюджетен контрол; следователно призовава 

генералния секретар да попълни въпросника, като даде писмен отговор на 

следните въпроси: 

Стратегическа рамка за изпълнение на Европейския парламент 

а) Когато представи Стратегическата рамка за изпълнение на Европейския 

парламент на 3 юни 2014 г., генералният секретар заяви, че рамката се 

основава на академична теория, разработена в Инженерното училище в 

Станфорд, Пало Арто (Калифорния). Може ли генералният секретар да 

обясни как Парламентът е стигнал до избора на тази теория за изготвянето 

на Стратегическата рамка за изпълнение? Били ли са разгледани, проучени и 

съпоставени други теории, разработени от други университети или 

специализирани структури, по-конкретно в Европа, или от други 

международни институции, преди Парламентът да се спре на теорията от 

Станфорд? Ако това е било направено, защо е била избрана теорията, 

разработена от Инженерното училище в Станфорд? Как е било взето 

решението и от кого? 

б) Може ли теорията от Станфорд да се използва безплатно или Парламентът 

трябва да заплати някаква такса? В случай че има такса, какъв е нейният 



размер? 

в) При разработването на Стратегическата рамка за изпълнение било ли е 

необходимо служители на Парламента да преминат през специфично 

обучение в Станфорд или в друго учебно заведение? Ако това е така, кои 

служители (степен и длъжност) са участвали в обучението и колко е 

струвало то за всеки от тях? Ще бъде ли необходимо допълнително 

обучение в бъдеще? Ако да, колко ще струва то? 

г) Планира ли се обсъждане между различните отдели или обсъждане с 

Комитета по персонала и синдикалните организации относно 

Стратегическата рамка за изпълнение? Как и кога ще бъде приведена в 

изпълнение Стратегическата рамка за изпълнение и какви са прогнозните 

разходи? 

Стратегически документи 

д) През последните месеци генералният секретар представи на Бюрото 

поредица от стратегически документи относно функционирането на 

Парламента, които ще окажат решаващо въздействие не само върху 

административния живот, но и върху подхода на Парламента към 

законотворчеството и политиките. Като се има предвид важността на тези 

документи за организацията и бъдещото развитие на нашата работа, защо не 

е предвидена процедура на обсъждане и вземане на решения, в която да 

бъдат включени всички заинтересовани страни, а не само Бюрото на 

Парламента? 

Стратегия относно мерки за ефективност на ресурсите 

е) Преди да бъде предложен и въведен новият график за заседанията, беше ли 

проучено въздействието на промяната върху работата на членовете на ЕП 

(ограничено време за заседания, работни срещи, срещи с организации и 

представители на обществеността и др. извън официалните заседания)? 

Защо не бяха проведени консултации с членовете на ЕП във връзка с 

решение, което има такова безспорно отражение върху тяхната работа? 

Членове на ЕП 

ж) След като вече функционира от няколко месеца, доколко ефективна е 

структурата за обслужване на едно гише за предоставяне на парламентарни 

услуги на членовете на ЕП? 

Генерална дирекция за комуникация 

Комуникационна стратегия и подготовка на информационната кампания за изборите 

през 2014 г. 

з) Срещата на европейската младеж, състояла се през май 2014 г. като част от 

кампанията, събра 5000 млади хора в Страсбург. По време на подготовката 

на събитието бяха ли надлежно взети под внимание икономическата 

обстановка в Европа и начинът, по който разходите във връзка с 

провеждането на мероприятие от такъв мащаб ще бъдат възприети от 

младите европейци? 



и) Концепцията „Действай, Реагирай, Въздействай“ счита ли се принципно за 

успешна? Какви са показателите за изпълнение за измерване на този успех? 

Как се използва концепцията след изборите и изготвен ли е доклад за оценка 

след законодателната кампания и кампанията за ценностите на ЕП? Моля да 

се предостави копие от оценката на комисията по бюджетен контрол. 

й) Каква оценка е изготвена за многогодишната програма за отпускане на 

безвъзмездни помощи за периода 2012 – 2014 г., насочена към повишаване 

на информираността относно ролята на Европейския парламент, и може ли 

тази оценка да бъде предоставена на комисията по бюджетен контрол? 

Акредитирани парламентарни сътрудници 

к) Направена ли е вече оценка на ефективността на инструмента за набиране на 

акредитирани парламентарни сътрудници APA-PEOPLE, който беше 

въведен в началото на парламентарния мандат? 

л) Коя беше причината за включването на някои акредитирани парламентарни 

сътрудници в съответните списъци с електронни адреси на ЕП (сътрудници 

по време на осмия парламентарен мандат в Брюксел) с няколко месеца 

закъснение, което им попречи да получават информация, свързана с тяхната 

работа? Взети ли са някакви мерки? 

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика 

Услуги в областта на общественото хранене 

м) Би желал да узнае причината, поради която цените в сградата „SQM“ са с 

25% по-високи от тези в столовата „ASP“ и дали това може да попречи на 

намерението за пренасочване на клиенти от препълнената столова „ASP“ 

към други столови? 

Генерална дирекция за сигурността и безопасността 

н) Какви мерки са определени за повишаване на сигурността след 

неотдавнашните нарушения, по-специално на 7 октомври 2014 г. от страна 

на протестиращи кюрди? Ще се актуализира ли новата концепция за 

глобална сигурност? 

о) Парламентът закупил ли е електронна система за разпознаване за 

регистрационните номера на автомобилите? Какви са разходите? 

Инсталирана ли е тази система и използва ли се на входовете на паркинга за 

проверка дали регистрационните номера съвпадат с информацията на 

пропуските за влизане? 

29. Препоръчва, с цел по-голяма прозрачност и ефикасност на политическата и 

административната дейност на Парламента, всички членове на ЕП, служителите 

на Парламента и широката общественост да бъдат информирани незабавно и 

редовно относно всички дневни редове и протоколи от заседанията, както и 

относно решенията, вземани от органите за вземане на решения на ЕП; припомня 

полезността на предишната комисия по Правилника за дейността като форум за 

обсъждане и подобряване по прозрачен и публичен начин както на процеса по 

регламентиране, така и на вътрешните дейности на Парламента; във връзка с това 



препоръчва създаването на неутрална комисия по Правилника за дейността и 

вътрешните работи, което ще позволи разглеждането на всички тези въпроси, и 

впоследствие легитимирането им на пленарно заседание от Парламента; 

30. Изразява дълбока загриженост за това, че за периода 2013 – 2014 г. Парламентът е 

отпуснал 17 800 000 EUR за промоционални дейности, описани като 

институционална предизборна кампания, а избирателната активност на изборите 

за ЕП през 2014 г.отново е намаляла до 42,54% (2009 г.:  43%); насърчава 

приемането на нова стратегия, насочена към повишаване на привлекателността на 

изборите за ЕП в държавите членки; 

31. Подчертава, че до юни 2015 г. се очаква външен доклад за последваща оценка на 

комуникационната стратегия за изборите през 2014 г.; отправя искане комисията 

по бюджетен контрол да бъде информирана за датата на публикуване; очаква 

подробен анализ на констатациите в доклада; 

32. Отбелязва, че проучването на Европейския парламент Евробарометър (EB/EP 

82.5) показва, че при провеждането на предизборната кампания през 2014 г. 23% 

от анкетираните са имали много отрицателна представа за Парламента, а 43% са 

имали неутрална представа за него; изтъква, че според медийния анализ 

отрицателната представа често се свързва с финансовите условия, осигурени за 

членовете на ЕП, като например надбавки и възнаграждения, както и бюджета на 

Европейския парламент като цяло; следователно изразява убеждението си, че за 

повишаване на доверието и подкрепата за Парламента са необходими някои 

структурни подобрения, като например осигуряване на пълна прозрачност и 

отчитане на надбавките за общи разходи; 

33. Отбелязва създаването на новата Генерална дирекция за услуги в областта на 

парламентарните изследвания, която ще предоставя независими академични 

справки основно на отделни членове на ЕП, като по този начин се допълва 

работата на тематичните отдели, които се грижат за удовлетворяване на 

потребностите на парламентарните органи; 

34. Приветства създаването на служба за оценка на въздействието на 

законодателството на Съюза; изисква тази служба да съсредоточи дейността си 

върху договорените от Парламента компромиси и измененията по предложенията 

на Комисията; призовава за разработване на подход за бърза оценка на 

законодателството и неговото въздействие, за популяризиране на въпросната 

служба сред членовете на ЕП и за изготвяне на разбивка на общите разходи до 30 

октомври 2015 г.; призовава за редовен обмен на мнения между тази служба и 

съответните служби на Комисията, Съвета и националните парламенти; 

35. Отбелязва споразумението за сътрудничество между Европейския икономически 

и социален комитет, Комитета на регионите и Парламента, което беше 

окончателно подписано на 5 февруари 2014 г. и което започна с трансфер на 

важен персонал от двата комитета в новата Служба на ЕП за парламентарни 

изследвания (EPRS); счита, че ефективното междуинституционално 

сътрудничество следва да се подобри, и смята, че обединяването на експертен 

опит и покупателна способност в области, в които институциите се нуждаят от 

подобна помощ, следва да подобри доставките и може да намали общите разходи; 

очаква развитието на това споразумение между трите институции да постигне 

тези цели и да има балансиран характер, като и трите институции извлекат 

еднаква полза от него; изисква от всяка от тези институции, след изтичането на 



една година от това сътрудничество, да извършат индивидуална оценка на 

въздействието на въпросното споразумение от гледна точка на човешките 

ресурси, разходите, полезните взаимодействия, добавената стойност и 

съдържанието; 

36. Отбелязва създаването на Генерална дирекция за сигурността и безопасността; 

припомня, че вътрешното изпълнение на задачите на службите за сигурност на 

Парламента доведе до икономии в размер на 195 000 EUR през 2013 г. и се очаква 

да доведе до икономии в размер на повече от 11 милиона евро за периода 2013 –

 2016 г.; счита, че е целесъобразно да се преговаря с белгийското правителство за 

по-голям принос от негова страна във връзка със сигурността на Парламента 

поради факта, че Белгия извлича икономически ползи от присъствието на 

европейските институции на нейна територия; призовава за изготвянето на оценка 

относно качеството на услугите по сигурността преди и след създаването на 

Генералната дирекция за сигурността и безопасността, която да бъде представена 

на комисията по бюджетен контрол до 30 септември 2015 г.; настоява за 

извършването на сравнително проучване на системите за сигурност на други 

институции; 

37. Отново подчертава, че обезпечаването на сигурността на сградите на Парламента 

и непосредственото им обкръжение трябва да бъде основен приоритет; изисква, 

като част от тази работа, подобряване на сигурността в автомобилните паркинги; 

38. Изразява загриженост във връзка с липсата на равнопоставеност в 

администрацията, като жените съставляваха 29% от началниците на отдели, 34% 

от директорите и 33% от генералните директори към 31 декември 2013 г.; 

призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение 

на ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този 

дисбаланс; 

39. Изисква балансирано разпределение по държави на произход на ръководните 

длъжностите в администрацията на Парламента; очаква до края на 2015 г. да бъде 

изготвен доклад относно напредъка във връзка с постигането на тази цел; 

40. Изисква представянето до края на 2015 г. на годишна оценка за промените във 

връзка с числеността на персонала и разходите за персонал, с разбивка по степен 

и равнище на управление; призовава администрацията на Парламента да 

предостави информация относно това дали от съпоставими проучвания във връзка 

с администрациите на международни парламентарни асамблеи могат да се 

извлекат важни поуки за работата на Парламента; отбелязва, че възложената на 

външни изпълнители работа следва също да бъде включена в докладите за 

насърчаване на прозрачността, като същевременно се обслужва висшият интерес 

на избирателите; отбелязва със загриженост, че големият брой служители, които 

работят в кабинета на председателя на Европейския парламент, а именно 35 души, 

включително двама шофьори и личен портиер, е твърде спорен въпрос, както и че 

това е лош пример във връзка с целта за намаляване на разходите и фискалната 

отговорност на Парламента; 

41. Отбелязва, че мерките за прилагане на Кодекса за поведение на членовете на ЕП 

бяха приети от Бюрото на 15 април 2013 г.; все пак изразява загриженост относно 

недоброто изпълнение и различното тълкуване на разпоредбите, за което беше 



докладвано от коалиция на неправителствени организации1, и призовава за 

засилване на позицията на Консултативния комитет, като му се предостави право 

на инициатива за започване на случайни проверки на декларациите за интереси на 

членовете на ЕП; 

42. Приветства факта, че членовете на ЕП трябва да осигурят повече прозрачност по 

отношение на страничните дейности, извършвани от тях, докато заемат публична 

длъжност; припомня обаче, че членовете на ЕП, подобно на членовете на 

националните парламенти, нямат изключителен мандат и следователно могат да 

упражняват и други професионални дейности; счита, че един по-подробен образец 

на декларация за членовете на ЕП би спомогнал за увеличаване на прозрачността 

и за избягване на потенциални конфликти на интереси; изисква от генералния 

секретар да създаде публична база данни, която да бъде достъпна чрез уебсайта на 

Парламента, относно всички странични дейности на отделните членове на ЕП; 

43. Подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на 

надбавките за общи разходи на членовете на ЕП; призовава Бюрото да работи за 

определянето на по-точни правила относно отчитането на разрешените разходи в 

рамките на тази надбавка, без това да води до допълнителни разходи за 

Парламента; 

44. Изразява загриженост във връзка с липсата на последващи проверки за ползването 

на служебни автомобили от членове на ЕП и поставя под въпрос необходимостта 

от два служебни автомобила за председателя на Европейския парламент; 

45. Потвърждава факта, че съкращаването с 5% на пътните разноски на членовете на 

ЕП и командировъчните разходи на служителите доведе до икономии в размер на 

4 милиона евро през 2013 г.; счита, че е препоръчително да се следва строга 

политика за намаляване на пътните разноски чрез договаряне на споразумения с 

авиокомпаниите; призовава генералния секретар да представи предложения за 

тази цел; 

Управление на схемата за безвъзмездно финансиране на групи посетители 

46. Изразява дълбока загриженост, че Сметната палата, в своя обзорен преглед на 

финансовото управление на бюджета на Съюза е отчела практиката за извършване 

на плащания в брой при възстановяването на разходи на групи посетители като 

„високорисков въпрос“; подчертава, че през 2013 г. 73% от безвъзмездните 

средства са предоставени в брой, а само 27% – чрез банков превод; изразява 

загриженост относно големия риск за репутацията на Парламента и съществения 

риск за сигурността, свързан с извършването на плащания в брой за групи 

посетители; 

47. Подчертава, че е необходимо и полезно групите посетители да се информират, 

преди тяхното посещение, за устойчиви транспортни средства до Парламента; 

препоръчва въвеждането на различни ставки за възстановяването на разходи в 

зависимост от избраните транспортни средства и нивото на техните емисии; 

48. Подчертава, че Парламентът и Съветът, с цел постигане на дългосрочни 

                                                 
1  ALTER-EU (Алианс за прозрачност в лобирането и етични правила в ЕС): 

Отчитане на различията (http://www.alter-

eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf) 



икономии в бюджета на Съюза, трябва да намерят решение във връзка с 

потребността от пътна карта за едно седалище на ЕП, както бе посочено от 

Парламента в няколко предходни резолюции; 

Генерална дирекция за вътрешни политики и Генерална дирекция по външни 

политики 

49. Посочва разходите във връзка с делегациите, съвместните парламентарни 

асамблеи, ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори извън рамките 

на Съюза през 2013 г., които възлизат на около 5 794 360 EUR; изисква до края на 

2015 г. да бъде изготвена съответна разбивка на разходите за тези области за 

периода 2005 – 2015 г.; 

50. Отбелязва със загриженост, че разходите за една делегация на Парламентарната 

асамблея възлизат на 493 193 EUR; приканва Бюрото да изготви прости, но 

ефективни принципи за по-икономична структура на разходите във връзка с 

посещенията на делегациите, по-специално като се отчита тяхното политическо 

значение, продължителност и резултати; 

Междупарламентарни делегации 

51. Счита, че важно незабавно да се доразработи и увеличи съдържанието на 

уебстраниците на междупарламентарните делегации; също така счита, че е много 

важно, ако бюджетът позволява това, публичните заседания на делегациите да 

бъдат пряко излъчвани посредством предаване на живо по интернет, какъвто е 

случаят със заседанията на парламентарните комисии; 

Генерална дирекция за комуникация 

52. Изразява съжаление във връзка с факта, че разходите по многогодишната 

програма за отпускане на безвъзмездни средства за периода 2012 – 2014 г., която 

цели повишаване на осведомеността относно ролята на Парламента, възлизат на 

около 14 500 000 EUR; изразява съмнения относно това дали реализацията на тази 

програма за отпускане на безвъзмездни средства спада към основните 

правомощия на Парламента и задачите, произтичащи от неговите законодателни, 

бюджетни и свързани с освобождаването от отговорност прерогативи; призовава 

своята администрация да предостави на комисията по бюджетен контрол външна 

оценка на тази програма за отпускане на безвъзмездни парични средства навреме, 

във връзка с провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност за 

2014 г.; 

53. Изисква представянето на пълна разбивка на всички безвъзмездни средства за 

комуникационни проекти, финансирани от бюджета на Парламента, включително 

съответните суми и получатели; 

54. Изисква представянето на разбивка на разходите, когато има такива, за 

организациите „MEP Ranking“ (Класиране на членовете на ЕП) и „Vote Watch 

Europe“ (Наблюдение на гласуването в Европа) от бюджета на Парламента; 

изразява съжаление за това, че работата на членовете на ЕП в тези организации се 

оценява съгласно количествени критерии, което може да създаде фалшиви 

стимули и излишна работа; счита, че членовете на ЕП се сблъскват с все по-

голяма бюрокрация и по-значими ограничения на свободата във връзка с 

изпълнението на техните задължения; 



Europarl-TV 

55. Припомня, че бюджетът за EuroparlTV възлизаше на сумата от 8 000 000 EUR 

през 2013 г. и 5 000 000 EUR през 2014 г., и оценява факта, че изпълнението на 

услугата бе подобрено чрез редица нови дейности и проекти; отбелязва, че за 

периода 2012—2014 г. средният месечен брой на гледаните видеоматериали се е 

увеличил от 53 000 на 400 000; 

56. Припомня, че вследствие на решението на Бюрото от 12 декември 2012 г., през 

2014 г. стартира външно проучване с цел предоставяне на информация относно 

бъдещото развитие на онлайн видео услугата на Парламента (Europarltv); 

отбелязва, че препоръките от това проучване следва да бъдат изпълнени през 

първата половина на 2015 г.; 

Наградата „LUX“ 

57. Отбелязва, че през 2013 г. разходите за наградата „LUX“ са възлизали на 448 000 

EUR, спрямо разходите за 2012 г. (434 421 EUR), като те са покривали: 

− процедурата, свързана с извършването на официалния подбор и 

провеждането на конкурса; 

− комуникационните разходи в Брюксел и Страсбург; 

− популяризирането сред членовете на ЕП и специализирани медийни 

партньори, както и сред широката общественост; 

− разходите за субтитри на 24-те официални езика; 

− създаването на адаптирана версия на филма победител за лица с увредено 

зрение или слух; 

− участието на Парламента във важни европейски филмови събития с цел 

популяризиране на наградата „LUX“; 

58. Призовава за търсене на ефективност във връзка с бюджета за наградата; 

59. Призовава за провеждането на представително проучване сред членовете на ЕП 

до края на 2015 г. за това дали наградата LUX е популярна, и по целесъобразност, 

как тя се оценява в съответните държави членки; 

Информационни бюра 

60. Отбелязва със загриженост, че през 2013 г. разходите за командировки на 

информационните бюра възлизаха на 1 839 696 EUR, като сумата за 

командировки в Страсбург беше 1 090 290 EUR; изразява съжаление за това, че 

разходите за командировки на информационните бюра до Страсбург са се 

увеличили с около 7% в сравнение с 2012 г., като допълнителното увеличение от 

2% се дължи на създаването на новото информационно бюро в Хърватия; 

призовава за предоставянето на информация относно основните причини за 

командировките на служители на информационното бюро до Страсбург и 

Брюксел; изисква предоставянето на оценка за командировките, извършени от 

служителите на различните информационни бюра през 2005, 2010 и 2015 г., за да 

може да се направи съпоставка на данните; настоява, че следва да се отдава 



приоритет на използването на видеоконференции, като това ще доведе до 

съкращаване на структурните разходи в бюджета на Парламента и подобряване на 

околната среда, без да се накърнява работата на Парламента; 

61. Посочва, че уебсайтовете на няколко информационни бюра в държавите членки 

не са актуализирани след изборите; насочва вниманието към евентуалното 

въздействие на този факт върху доверието на широката общественост в 

Парламента; настоява да се проведе разследване във връзка с използването на 

средствата, предоставени на информационните бюра, като се обяснят 

значителните разлики в разходите за интернет връзка между различните държави 

членки; 

Лого на Парламента  

62. Отбелязва, че логото на Парламента бе променено; подчертава своето несъгласие, 

че за пореден път не е бил своевременно информиран относно дадено решение; 

призовава отговорните служби да обяснят защо са извършили тази промяна, какъв 

е бил процесът на вземане на решение и какви са разходите, свързани с тази 

промяна; 

63. Призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни 

разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на 

разходи за планиране (включително предварително планиране), инвестиционни и 

текущи разходи (включително строителство и резерв за поддръжка, разходи за 

персонал, разходи за изложби); отбелязва, че Комисията подкрепя финансирането 

на Дома на европейската история с годишна сума от 800 000 EUR; посочва, че 

Домът на европейската история ще има положителен ефект не само върху 

институциите на Съюза, но и върху белгийската държава под формата на нова 

туристическа атракция, чрез която ще се генерират приходи; следователно 

препоръчва белгийската държава да бъде приканена да подкрепи създаването на 

Дома на европейската история; 

Генерална дирекция за персонала  

64. Отбелязва, че длъжностните лица на Парламента (постоянните служители) могат 

принципно да бъдат наемани на работа само чрез организирането на публични 

конкурси, като приблизително 10% от одобрените кандидати са на средна възраст 

от 34 години; изразява загриженост, че макар младежката заетост да представлява 

един от основните приоритети на Съюза, европейските институции, включително 

и Парламентът, нямат никаква политика за насърчаване на заетостта сред младите 

хора на възраст до 30 години; 

65. Посочва трудностите при набирането на длъжностни лица или други служители, 

по-специално от някои държави членки; отбелязва, че настоящите схеми на 

заплащане и условията за постъпване на работа, предлагани от институциите, са 

по-малко привлекателни за новите служители; подчертава, че те не предлагат 

нито конкурентно заплащане, нито привлекателни възможности за кариера за 

много граждани на държавите членки от ЕС-15, и по-специално за лицата, които 

понастоящем достигат пенсионна възраст; настоява, че това неизбежно 

намаляване на европейската публична администрация ще предизвика в близко 

бъдеще влошаване на качеството на предоставяните услуги и ще доведе до риск 

от увеличаване на географския дисбаланс; 



66. Изисква да бъдат разгледани дейностите, организирани и финансирани от 

Комитета по персонала, като се представят подробно видовете дейности, 

понесените разходи и съответствието с доброто финансово управление; 

67. Призовава Генерална дирекция за персонала и отговорните служби да насърчават 

активно жените да заемат високи длъжности в Парламента или „да направят 

оценка на причините“ за липсата на равнопоставеност и впоследствие да 

предложат мерки за улесняване интеграцията на жените на високи длъжности в 

администрацията на Парламента; 

68. Отбелязва високите разходи за „дни извън работното място“ и подобни прояви за 

служителите през 2013 г. (140 730 EUR за 8 прояви); счита, че във време на криза 

и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „дни извън работното място“ 

на служители на европейските институции трябва да бъдат пропорционални и че 

по възможност заседанията следва да се провеждат в сградите на самите 

институции, тъй като добавената им стойност не оправдава толкова високи 

разходи; 

Парламентарни сътрудници   

69. Изразява своята подкрепа за мерките, предприети за организиране на 

управлението на процеса по прекратяване на договорите на около 1 700 

акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с края на седмия 

парламентарен мандат и началото на осмия парламентарен мандат, и по-

специално прилагането на инструмента APA-People; при все това счита, че следва 

да се осигури повече административен персонал във връзка с назначаването на 

акредитирани парламентарни сътрудници в някои области, с цел обезпечаване на 

по-бърза и ефективна реакция; подчертава, че осигурените човешки и технически 

средства не бяха достатъчни за избягване на забавяния при подписването на 

договорите на сътрудниците,  прекъсването на договори и забавяния при 

възстановяването на разходи, изплащането на надбавки и възнаграждения; 

независимо от това признава, че процедурата е подобрена значително в сравнение 

с 2009 г., като същевременно отбелязва, че Парламентът трябва да продължи да 

работи за повишаване на бързината и ефективността на своите процедури по 

назначаване; обезпокоен е от обстоятелството, че не е намерено решение за 

акредитираните парламентарни сътрудници, чиито права са били накърнени, тъй 

като срокът на договорите им е бил съкратен с най-малко един месец заради по-

ранното провеждане на изборите за Европейски парламент; настоява, че 

законодателството относно трудовия стаж, необходим за придобиване на 

пенсионни права, трябва да се приведе в съответствие с промените, засягащи 

действителния парламентарен мандат; 

70. Изразява съжаление, че социалният доклад на ЕП за 2013 г., както и предишните 

доклади, почти не включва данни за акредитираните парламентарни сътрудници, 

въпреки че те представляват 29,4% от служителите на Парламента; призовава за 

решаване на този проблем предвид голямата значимост на този документ за 

подобряване на управлението на персонала на ЕП; 

71. Изразява съжаление относно решението на Съда на публичната служба на 

Европейския съюз от 12 декември 2013 г. по дело F-129/12 и изразява дълбоко 

съжаление за факта, че Парламентът беше осъден за това, че не можа да помогне 

на акредитираните парламентарни сътрудници в някои случаи на тормоз и 

неправомерни уволнения; отбелязва решението на Бюрото от 14 април 2014 г. за 



създаване на Консултативен комитет за предотвратяване на психическия тормоз 

на работното място, с цел да се избегне излагането на акредитирани 

парламентарни сътрудници на такъв тормоз; при все това изразява загриженост 

във връзка с небалансирания състав на този комитет, който е съставен от трима 

квестори, един представител на администрацията и един представител на 

акредитираните парламентарни сътрудници; отбелязва, че най-малко до ноември 

2014 г. комитетът е разгледал три случая и квесторите са взели решение, че няма 

основания за предприемането на по-нататъшни действия; поради това призовава 

Бюрото да преразгледа решението си относно състава на комитета, за да се 

осигури по-балансирано представителство, с поне двама представители на 

акредитираните парламентарни сътрудници;  

72. Отбелязва със загриженост високия процент на незавършване на езиковите 

курсове от страна на акредитираните парламентарни сътрудници – 32% в 

сравнение с 8% за останалите служители; призовава за извършването на промени 

в програмата на езиковите курсове, с цел те да се адаптират по-добре към 

специфичните условия на труд на акредитираните парламентарни сътрудници; 

73. Призовава да се проучат възможните причини за големите разлики между 

акредитираните парламентарни сътрудници и останалите служители по 

отношение на ползването на отпуск по болест; 

74. Обръща внимание на факта, че акредитираните парламентарни сътрудници 

получават за пътуванията си в Страсбург дневни надбавки, които са между 30 и 

45% по-ниски от тези на останалите служители; също така обръща внимание на 

обстоятелството, че разходите на самите акредитирани парламентарни 

сътрудници се възстановяват съобразно тристепенна система, което означава, че в 

някои случаи може дори да не се платят командировъчни за пътуване до 

Страсбург; изисква от Бюрото да приеме необходимите мерки за преустановяване 

на тази неравнопоставеност и за привеждане на правата на акредитираните 

парламентарни сътрудници в съответствие с тези на останалите служители; 

75. Изразява загриженост във връзка с факта, че през 2013 г. броят на местните 

сътрудници, наети от членовете на ЕП, е варирал в широки граници – между 0 и 

43; призовава за провеждането на разследване, за да се прецени дали процедурите 

за набиране на персонал са били следвани при случаите на назначаване на голям 

брой местни сътрудници и да се направи оценка на причините за този голям брой; 

изисква оценка на процедурите за набиране на местни сътрудници и изготвяне на 

предложения за подобряване на положението, за да се избегне назначаването на 

прекалено много местни сътрудници на отделен член на ЕП; призовава за по-

голяма прозрачност по отношение на работата на местните сътрудници и 

доставчици на услуги; изисква да се публикува в интернет списък с имената на 

всички ангажирани от членове на ЕП доставчици на услуги; 

76. Обръща внимание на факта, че член 43, буква г) от Мерките за прилагане на 

Устава на членовете на ЕП, приети през юли 2008 г., изключва възможността 

членове на ЕП да наемат на работа като сътрудници техните съпрузи или лицата, 

с които се намират във фактическо извънбрачно съжителство, нито техните 

родители, деца, братя или сестри; 

77. Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните 

правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава за незабавно прилагане 

на тези правила; 



Генерална дирекция за инфраструктури и логистика 

Политиката на Парламента в областта на сградния фонд 

78. Отбелязва, че сградите на Парламента на трите му работни места заемат площ от 

1,1 млн. м², като той притежава 81% от тази площ; счита, че е много важно да се 

изготвят подходящи мерки, за да се гарантира устойчивостта на сградите на 

Парламента спрямо повишаването на разходите за поддръжка; 

79. Призовава за сключване на споразумение за сътрудничество между Парламента и 

Комисията относно съвместното управление на Домовете на Европа с цел, от една 

страна, създаване на рамка за многогодишни проучвания за планиране на 

собствеността с оглед закупуване или наемане на недвижими имоти, и от друга 

страна, опростяване на административните и финансовите процедури за 

ежедневното управление; 

80. Отбелязва, че от юли 2013 г. Домът на Европа в София вече функционира 

пълноценно; отбелязва, че разходите във връзка с отстраняване на 

неизправностите и несъответствията в конструкцията на сградата са поети от 

продавача преди подписването на договора за покупко-продажба; 

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции и Генерална 

дирекция за писмени преводи и публикации 

81. Отбелязва със задоволство, че прилагането на решението на Бюрото относно 

ефективното използване на ресурсите в областта на езиковото многообразие 

доведе през 2013 г. до икономии в размер на 15 млн. евро за услугите по устни 

преводи и 10 млн. евро за услугите по писмени преводи, без да се засяга 

принципът на езиково многообразие или да се намали качеството на работа на 

Парламента; отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество е от 

съществено значение за обмена на добри практики, които насърчават 

ефективността и позволяват осъществяването на икономии; 

Генерална дирекция по финанси  

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване 

82. Отбелязва, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е увеличил 

очаквания си актюерски дефицит, изчислен на базата на активите на фонда, до 

197,5  млн. евро в края на 2013 г.; подчертава, че тези планирани бъдещи пасиви 

се разпростират върху няколко десетилетия;  

83. Отбелязва, че в крайна сметка не може да се прецени дали фондът се управлява по 

ефективен и целесъобразен начин и настоятелно призовава за извършването на 

външна оценка; 

84. Отбелязва все пак, че това предизвиква някои опасения относно възможното 

изчерпване на фонда, както и че Парламентът гарантира изплащането на 

пенсионните права, когато и ако този фонд не е в състояние да изпълни 

задълженията си; 

85. Отбелязва, че през 2013 г. Съдът на Европейския съюз потвърди действителността 

на решението за увеличаване на пенсионната възраст за членовете на фонда от 60 



на 63 години, с цел предотвратяване на преждевременното изчерпване на 

капитала и привеждане на фонда в съответствие с изискванията на новия Устав на 

членовете на Европейския парламент; 

Услуги, предоставяни на членовете на ЕП   

86. Призовава Парламента да публикува на уебсайта на членовете на ЕП имената на 

доставчиците на услуги и предоставяните на членовете на ЕП услуги до данните 

относно акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; 

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване  

87. Отбелязва процеса за вътрешно изпълнение на задачите от служители на 

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване и обещаното 

намаление на разходите и увеличено равнище на експертен опит сред 

служителите, работещи в областта на информационните технологии; припомня, 

че увеличеното равнище на експертен опит във връзка с постоянните иновации 

беше също така причината за възлагане на задачи на външни изпълнители в този 

сектор преди няколко години; призовава генералния секретар да си сътрудничи с 

Европейската служба за подбор на персонал за намирането на начини за 

ускоряване на процедурата за набиране на персонал и за привличане на най-

добрите експерти в областта на информационните технологии и сигурността; 

88. Припомня, че лични и поверителни лични адреси за електронна поща на някои 

членове на ЕП, парламентарни сътрудници и служители бяха засегнати, след като 

Парламентът беше обект на хакерско нападение, като хакер прихвана 

комуникацията между частни смартфони и публичната Wi-Fi мрежа на 

Парламента; 

89. Отбелязва извършването на независима проверка на информационната сигурност 

от трета страна по отношение на всички информационни и телекомуникационни 

системи на ЕП, с оглед изготвянето на ясна пътна карта за по-надеждна политика 

в областта на информационната сигурност през 2015 г.; посочва, че одитът на 

сигурността на ИКТ трябваше да бъде извършен през декември 2014 г.; напомня, 

че с оглед на настоящата повишена заплаха за сигурността това следва да бъде 

приоритетен въпрос; изисква комисията по бюджетен контрол да бъде 

информирана за резултатите веднага, след като докладът бъде завършен; 

90. Отбелязва незабавните средносрочни мерки, приети от Бюрото на 9 декември 

2013 г., с цел подобряване на правилата за сигурност на Парламента по 

отношение на използването на мобилни устройства; 

91. Настоява Парламентът да продължава да си сътрудничи с ГД „Информатика” на 

Комисията за откриването на подходящи заместители на старите информационно-

технологични инструменти и инфраструктури, които да са насочени към 

отворени, оперативно съвместими и независещи от доставчици решения, с оглед 

обезпечаване на икономически ефективна и качествена информационна среда за 

Парламента; 

92. Приветства внедряването преди няколко години на изключително полезното и 

успешно приложение at4am за представяне на предложения за изменения; счита, 

че е необходимо да се пристъпи към подобряването и актуализирането му, по-

специално по отношение на такива полезни функции като самостоятелното 



коригиране и запазването на резервно копие; 

93. Изисква, с цел осигуряване на прозрачност и равен достъп до документите, 

приложението „Електронна петиция“ (ePetition), позволяващо достъп до всички 

петиции, внесени от граждани до комисията по петиции, да бъде отворено за 

всички членове на ЕП, а не само за пълноправните членове на комисията или 

техните заместници; 

Екологосъобразен Парламент 

94. Запознат е с концепцията на Парламента за нова трудова среда, акредитацията на 

EMAS и съответния процес, както и с програмата за среда без документи на 

хартиен носител, включително приложенията „Електронна комисия“ (e-

Committee) и „Електронни заседания“ (e-Meeting); призовава за свързване на тази 

програма с наличните приложения за смартфони и таблети; 

95. Насочва вниманието към факта, че възможностите за телеконференции и 

дистанционна работа могат да допринесат за по-ефективно използване на времето 

и за по-екологосъобразен Парламент, като така се намаляват административните и 

пътните разходи; 

96. Отбелязва, че емисиите на парникови газове, отделени във връзка с пътуванията 

на служители на Парламента между Брюксел, Люксембург и Страсбург, са 

намалели с 34% през 2012 г. в сравнение с 2006 г.; призовава Бюрото да гарантира 

пълна прозрачност и също така да отчита емисиите, предизвикани в резултат на 

пътуванията на членове на ЕП от техните държави по произход до Брюксел и 

Страсбург; приветства мерките за компенсиране на тези емисии, които не могат 

да бъдат намалени и са неизбежни; препоръчва прилагането на допълнителни 

компенсаторни политики чрез изпълнението на проекти в съответствие с 

признатия от ООН „златен стандарт“ МЧР (механизъм за чисто развитие); 

97. Призовава генералния секретар да разработи план за намаляване броя на 

наличните контейнери за пътуванията, осъществявани във връзка с дейността на 

Парламента; предлага използването на по-малки контейнери или прилагането на 

обща система, като по този начин се намалят разходите както във финансово 

изражение, така и по отношение на въглеродния отпечатък; 

98. Призовава отговорните служби да разработят устойчива и систематизирана 

концепция за максимално използване на средствата по бюджетен ред 239 за 

неутрализиране на емисиите на CO2, с цел компенсиране на неизбежните емисии 

на CO2 на Парламента чрез проекти в съответствие с признатия от ООН „златен 

стандарт“ МЧР; 

99. Призовава климатичната инсталация да бъде насочена към енергийна 

ефективност, с цел гарантиране на възможно най-малко екологично въздействие; 

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки 

100. Отбелязва, че от общо 264 обществени поръчки, възложени през 2013 г., 120 

поръчки, на стойност 465 милиона евро, са били възложени след открита или 

ограничена процедура, а 144 поръчки, на обща стойност 152 милиона евро, са 

били възложени след процедура на договаряне; отбелязва, че макар общият брой 

поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, да е с 37% по-нисък през 



2013 г. (144 в сравнение с 241 през 2012 г.), по отношение на стойността на 

процедурите на договаряне няма значима промяна; 

101. В този контекст подчертава необходимостта от прилагане на концепцията за 

екологосъобразни обществени поръчки за всички договори и призовава за 

представяне на оферти; призовава за по-високи и амбициозни обвързващи цели за 

екологосъобразни обществени поръчки, по-специално в следните области: храна и 

кетъринг, МПС и транспорт, ВиК съоръжения, употреба на хартия, управление на 

отпадъци, информационни технологии и оборудване за възпроизвеждане на 

изображения, осветление, почистване и обзавеждане; 

102. Отбелязва, че по-голямата част от възложените през 2013 г. обществени поръчки 

са били договори за услуги (61%) на обща стойност 374 милиона евро, както и че 

три генерални дирекции са възложили 14 обществени поръчки на стойност над 10 

милиона евро; подчертава, че е необходимо да се гарантира внедряването на 

подходящи системи за контрол специално за тези договори на висока стойност, с 

цел непрекъснато наблюдение на изпълняваните поръчки; 

103. Отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2013 и 2012 г., 

по вид на използваната процедура, както следва:  

Вид на договора 

 
2013 г. 2012 г. 

 Брой В проценти Брой В проценти 

Услуги 

Канцеларски 

материали 

Строителство 

Сгради 

189 

  48 

  19 

    8 

72% 

18% 

  7% 

  3% 

242 

  62 

  36 

    4 

70% 

18% 

12% 

  1% 

Общо  264 100%  344 100%  

 

Вид на договора 

 
2013 г. 2012 г. 

  
Стойност 

(EUR) 
В проценти 

Стойност 

(EUR) 
В проценти 

Услуги  

Канцеларски 

материали  

Строителство  

Сгради  

374 147 951 

  91 377 603 

   

15 512 763 

136 289 339 

61% 

15% 

 

2% 

22% 

493 930 204 

145 592 868 

   

48 386 872 

180 358 035 

57% 

17% 

 

5% 

21% 

Общо   617 327 656 100%  868 267 979 100%  

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 

2013 г., стр. 7) 

 



104. Отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2013 и 2012 г., 

по вид на използваната процедура, както следва: 

Вид на процедурата 

 
2013 г. 2012 г. 

  Брой В проценти Брой 
В 

проценти 

Открита  

Ограничена  

Процедура на 

договаряне  

Конкуренция 

Изключение 

106 

 14 

144 

 

- 

- 

40% 

 5% 

55% 

 

- 

- 

 98 

   5 

241 

 

- 

- 

28%  

  2%  

70%  

   

  0%  

  0%  

Общо  264 100% 344 100%  

 

 

 

Вид на 

процедурата 

 
2013 г. 2012 г. 

  
Стойност 

(EUR) 
В проценти 

Стойност 

(EUR) 

В 

проценти 

Открита  

Ограничена  

Процедура на 

договаряне  

Конкуренция 

Изключение 

382 045 667 

83 288 252 

151 993 737 

- 

- 

62% 

13% 

25% 

- 

- 

381 116 879 

245 156 318 

241 994 782 

- 

- 

44% 

28% 

28% 

0% 

0% 

Общо      724 297 066 100%  603 218 807 100%  

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 

2013 г., стр. 9) 

Извънредни процедури на договаряне 

105. Отбелязва, че извънредните процедури на договаряне са представлявали 39% от 

процедурите на договаряне, стартирали през 2013 г.; изразява загриженост за 

това, че през 2013 г. Парламентът е използвал извънредната процедура на 

договаряне за възлагането на 56 поръчки и изисква посочването не само на общия 

брой договори, но също така и общата стойност на тези договори; 

106. Счита, че разпоредителите с бюджетни кредити следва да предлагат всеобхватни 

и прозрачни обосновки за използването на извънредната процедура на 

договаряне; изисква тази информация да се събира от Централната финансова 

служба в годишния доклад относно възложените обществени поръчки до органа 

по освобождаване от отговорност; 

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0) 

107. Отбелязва, че през 2013 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0, 

предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, 

както следва: 



Група 

2013 г. 2012 г. 

Годишни 

бюджетни 

кредити 

Собствени 

средства и 

пренесени 

бюджетни 

кредити 

Разходи 

Процент на 

усвояване на 

годишните 

бюджетни 

кредити 

Суми, 

пренесен

и към 

следващи

я период 

Годишни 

бюджетни 

кредити 

Собствени 

средства и 

пренесени 

бюджетни 

кредити 

Разходи 

Процент на 

усвояване на 

годишните 

бюджетни 

кредити 

Суми, 

пренесен

и към 

следващ

ия 

период 

(2011 г.) 

PPЕ  

21 680 4 399 18 437 85,04% 7 642  

21 128 2 024 18 974 89,81% 4 178 

S&D  

15 388 6 849  17 649 114,69% 4 588 

14 908 6 313 14 520 97,40% 6 702 

ALDE 6 719 2 172 7 142 106,30% 1 749  6 673 2 281 6 855 102,72% 2 100 

Verts/ALE 4 366 1 787  4 778 109,44% 1 375 4 319 1 460 4 002 92,65% 1 778 

GUE/NGL 2 658 1 076  3 317  124,79% 416 2 563 1 094 2 602 101,52% 1 055 

ECR 4 046 1 602 4 598 113,64% 1 050  3 765 1 219 3 407 90,51% 1 577 

EFD 2 614 939 2 422 92,65% 1 132 2 538 881 2 494 98,29% 925 

Независим

и членове 

на ЕП 
1 316 367  931 70,74% 441 

1 362 413 963 70,73% 367 

Общо   58 786 19 193 59 274 100,83% 18 394 57 255 15 687 53 817 94,00% 18 680 

*  всички суми са в хиляди евро 

 

 
 

 



Европейски политически партии и европейски политически фондации  

108. Отбелязва, че през 2013 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са 

усвоени, както следва1: 

 

Партия Съкращение 

Собствен

и 

средства* 

Безвъзм

ездни 

средства 

от ЕП 

Общо 

приходи 

Безвъзмезд

ни средства 

от ЕП 

като% от 

допустими

те разходи 

(макс. 85%) 

Излишък 

или загуба 

на приходи 

(трансфер 

към 

резерви) 

Европейска 

народна партия 
PPЕ 1 439 6 464 9 729 85% 192 

Партия на 

европейските 

социалисти 

PES 1 283 4 985 6 841 85% 118 

Алианс на 

либералите и 

демократите за 

Европа 

ALDE 518 2 232 3 009 85% 33 

Европейска зелена 

партия 
EGP 461 1 563 2 151 78% -36 

Алианс на 

европейските 

консерватори и 

реформисти 

AECR 307 1 403 1 970 85% 45 

Партия на 

европейската 

левица 

EL 233 948 1 180 68% -258 

Европейска 

демократическа 

партия 

PDE 91 437 528 85% 0 

ЕС демократи EUD 48 197 245 85% 12 

Европейски 

свободен алианс 
ALE 93 439 592 85% 12 

Европейско 

християнско 

политическо 

движение 

ECPM 61 305 366 85% 8 

Европейски 

алианс за свобода 
EAF 68 384 452 85% 1 

Европейски 

алианс на 

националните 

движения 

AEMN 53 350 403 85% -38 

                                                 
1  Източник: протокол на Бюрото от 20.10.2014 г. (PE 538.295/BUR) и протокол на 

Бюрото от 20.10.2014 г. (PE 538.297/BUR), точка 12.   



Движение за 

Европа на 

свободите и 

демокрацията 

MELD 107 594 833 85% 0 

Общо  4 762 20 301 28 299 83% 89 

(*) всички суми са в хиляди евро 

 

 

109. Отбелязва, че през 2013 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са 

усвоени, както следва1: 

 

Фондация 
Съкращени

е 

Свързан

а с 

партия 

Собствен

и 

средства* 

Безвъзме

здни 

средства 

от ЕП 

Общо 

приходи 

Безвъзмездн

и средства от 

ЕП като% от 

допустимите 

разходи 

(макс. 85%) 

Център за 

европейски 

изследвания 

CES PPЕ 772 3 985 4 757 85% 

Фондация за 

европейски 

прогресивни 

изследвания 

FEPS PES 491 2 762 3 253 85% 

Европейски 

либерален форум 
ELF ALDE 214 1 108 1 322 85% 

Зелена европейска 

фондация 
GEF EGP 158 881 1 039 85% 

Трансформ 

Европа 
TE EL 130 538 668 85% 

Институт на 

европейските 

демократи 

IED PDE 50 219 269 85% 

Център „Maurits 

Coppieters“ 
CMC ALE 50 227 277 85% 

Нов курс – 

Фондация за 

европейска 

реформа  

ND AECR 183 645 828 85% 

Европейска 

фондация за 

свобода 
EFF EAF 39 210 249 85% 

Организация за 

европейско 
OEIC EUD 20 123 143 85% 

                                                 
1  Източник: протокол на Бюрото от 20.10.2014 г. (PE 538.295/BUR) и протокол на 

Бюрото от 20.10.2014 г. (PE 538.297/BUR), точка 12.  



междудържавно 

сътрудничество 

Европейска 

християнска 

политическа 

фондация 

ECPF ECPM 31 170 201 85% 

Фондация за 

Европа на 

свободите и 

демокрацията 

FELD MELD 60 280 340 85% 

Европейски 

идентичности и 

традиции  

ITE AEMN 31 177 208 85% 

Общо  - 2 229 11 325 13 554 85% 

(*) всички суми са в хиляди евро  - 2.229 11.325 13.554 85% 

 

 

 


