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Съобщение за пресата 
Люксембург, 19 юли 2019 г. 

Като цяло институциите на ЕС са добре 
подготвени за справяне с неетичното 
поведение, но според одиторите 
правилата следва да бъдат подобрени 
допълнително 
Според нов доклад на Европейската сметна палата Европейският парламент, Съветът и 
Комисията са въвели до голяма степен подходящи етични рамки. Одиторите все пак 
установиха някои области, в които обхватът, специфичността, яснотата и степента на 
предоставяне на насоки могат да бъдат подобрени и хармонизирани, и посочиха 
примери за добри практики. По тяхно мнение познаването и възприемането на етичната 
рамка и култура от персонала следва да се засилят. 

Целта на етичните рамки е неетичното поведение да бъде предотвратено, установено и 
отстранено по подходящ начин. В институциите на ЕС етичните разпоредби се прилагат 
както за служителите, така и за избраните или назначените членове на Европейския 
парламент и комисарите. Те се отнасят до даренията и развлекателните дейности, 
конфликтите на интереси, дейностите след прекратяване на служебните правоотношения 
или след приключване на мандата в институция на ЕС, тормоза на работното място и 
подаването на сигнали за нередности. 

Одиторите извършиха оценка дали етичните рамки на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на ЕС са добре установени. По-конкретно те провериха правните етични 
изисквания в посочените институции, както и процедурите за тяхното прилагане. Одиторите 
извършиха и проучване за оценка на познаването на етичната рамка сред персонала. На 
този етап обаче не беше разгледан начинът на прилагане на етичните рамки. 

https://www.eca.europa.eu/
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„Всяко неетично поведение — или дори усещането за наличие на такова, от страна на 
членовете или персонала на институциите на ЕС привлича голям обществен интерес и 
намалява доверието в ЕС“, заяви Михаилс Козловс, членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за доклада. Нашият одит ще помогне на институциите на ЕС 
допълнително да подобрят етичните си рамки и да намалят до минимум риска от 
неетично поведение.“ 

Одиторите признават, че основните елементи на етичните рамки са въведени и в трите 
институции. Те са установили политики, които отговарят на основните изисквания, като 
етичните им рамки са надлежно подкрепени с механизми за разследване и санкции.  

Същевременно одиторите установиха някои области, които могат да бъдат подобрени. 
Например те отбелязват, че процедурите за проверка на декларациите на персонала и на 
членовете не са достатъчно формализирани. Също така етичната рамка за конфликт на 
интереси се основава до голяма степен на личните декларации. Липсват подходящи насоки 
и стандартни процедури за проверка на точността, надеждността или пълнотата на тези 
декларации.  

Одиторите установиха и области, които могат да се хармонизират и да се развият към 
споделяне на повече добри практики. Например стойността, под която персоналът може да 
приема дарения, без да е получил позволение преди това, е различна в различните 
институции на ЕС, въпреки че персоналът им подлежи на еднакви правила за служебните 
правоотношения. Освен това в Съвета все още не е въведена обща етична рамка, уреждаща 
работата на представителите на държавите членки.  

И накрая, одиторите извършиха и проучване за оценка на познаването на етичната рамка 
сред персонала на ЕС. Резултатите представят смесена картина на познаването и 
възприемането от персонала на въпросите, свързани с етиката. Повечето от тях считат, че 
могат да разпознаят неетичното поведение, ако са свидетели на такова, въпреки че само 
малка част от тях са получили обучение по етика. В същото време проучването показа, че 
някои служители се колебаят относно докладването на етичните въпроси. 

Одиторите отправят редица препоръки за справяне с установените предизвикателства. По-
специално институциите на ЕС следва:  

• да подобрят допълнително своите етични рамки; 
• да работят съвместно с цел хармонизиране на елементите на своите етични рамки и 

да положат допълнителни усилия за споделяне на добрите практики по етичните 
въпроси; и 

• да подобрят познаването и възприемането на своята етична рамка и култура. 
 
 

Бележки към редакторите 

В правните етични изисквания в институциите на ЕС се разглеждат редица основни видове 
етични въпроси, като например различните форми на конфликт на интереси (включително 
такива относно назначаване и дейност след прекратяване на служебните правоотношения; 
свързани с дарения и развлекателни дейности, външни дейности и професионална дейност 
срещу заплащане на съпруга/та), механизми за прозрачност, за борба с тормоза на 
работното място и за привеждане в изпълнение.  
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Специален доклад № 13/2019 „Етичните рамки на одитираните институции на 
ЕС — възможности за подобрение“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. 
Сметната палата представя своите специални доклади на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС, както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, 
бизнеса и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 
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