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Уважаеми президент Мецола, 
 

Комисията би искала да благодари на Европейския парламент за резолюцията му с 

препоръки към Комисията относно устава на европейските трансгранични сдружения и 

организации с нестопанска цел, приета на 17 февруари 2022 г. в съответствие с член 

225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

В резолюцията Комисията се призовава да представи две законодателни предложения: 

регламент за създаване на правна форма "европейски сдружения" и директива за 

хармонизиране на общите минимални стандарти за организациите с нестопанска цел в 

ЕС. 

Освен това Европейският парламент отправя искане към Комисията: i) да извърши 

сравнителен анализ на формите на организациите с нестопанска цел и да използва 

резултатите от този анализ, за да приложи към законодателните предложения списък на 

обхванатите национални форми; ii) да разработи специална, всеобхватна стратегия за 

укрепване на гражданското общество в ЕС; iii) да подкрепя редовен, съдържателен и 

структуриран диалог с гражданското общество и да оцени възможността за 

разработване на статут на участие за организациите в обществена полза на равнище ЕС; 

iv) да насърчава дейностите в обществена полза на организациите с нестопанска цел и 

да улеснява взаимното признаване на освободените от данъци организации в 

обществена полза, включително филантропските организации. 

Комисията приветства резолюцията, която беше обсъдена в колегията на заседанието ѝ 

от 11 май 2022 г. В съответствие с политическия ангажимент, поет от председателя фон 

дер Лайен в нейните политически насоки по отношение на резолюциите, приети от 

Европейския парламент съгласно член 225 от ДФЕС, Комисията ще предприеме 

подходящи последващи действия по резолюцията при пълно спазване на принципите на 

пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество, както и ще направи 

оценка на други алтернативни подходи за постигане на набелязаните от Парламента 

цели. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Г-жа Roberta Metsola 

Председател на Европейския парламент 
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Комисията е съгласна с Парламента, че организациите с нестопанска цел допринасят 

значително за екологичния и цифровия преход в ЕС и за устойчивостта на икономиката 

на ЕС като цяло, както и че подпомагат хората да участват активно в демократичния 

живот на ЕС. Комисията също така е съгласна, че организациите с нестопанска цел се 

сблъскват с пречки при осъществяването на трансгранични дейности. Както е посочено 

в резолюцията, тези пречки могат да окажат отрицателно въздействие върху по-

нататъшното развитие на гражданското общество и неговия потенциал за справяне с 

обществените предизвикателства, като неоправдано ограничават основните права, като 

правото на сдружаване, изразяване на мнение и информация, и възпират организациите 

с нестопанска цел да разширяват дейността си през границите. 

Ето защо Комисията напълно споделя целта на Европейския парламент да насърчава и 

подкрепя ролята на сдруженията и другите организации с нестопанска цел в ЕС като 

социални и икономически участници и възнамерява да предприеме последващи 

действия по целите и препоръките на резолюцията, както е описано по-долу. 

1) Искане за предлагане на регламент относно устава на европейско сдружение и 

директива относно общите минимални стандарти за организациите с 

нестопанска цел в Съюза: 

Комисията е съгласна, че създаването на правна форма за сдруженията и евентуално за 

други организации с нестопанска цел на равнището на Съюза може да допринесе за 

създаването на благоприятна среда за тези организации, която да подпомага 

функционирането на единния пазар и същевременно да допринася за социалното и 

икономическото сближаване на Съюза. Досегашните опити да се позволи на такива 

субекти, независимо дали става въпрос за сдружения или фондации, да придобият 

европейски статут и да се улеснят трансграничните им дейности, се провалиха. Така 

например предложението на Комисията от 1990 г. за създаване на европейско 

сдружение и предложението на Комисията от 2012 г. за статут на европейска фондация 

бяха оттеглени, тъй като не получиха достатъчна подкрепа от държавите членки. 

Социално-икономическият потенциал на организациите с нестопанска цел със 

сигурност се е увеличил през последното десетилетие. Днес те играят още по-значима 

роля в нашата икономика, като същевременно осигуряват постоянна подкрепа на 

хората да участват активно в демократичния живот. 

С оглед на това Комисията ще предложи, при спазване на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, както и на правомощията на държавите-членки и 

на по-доброто законотворчество, законодателна инициатива, която да позволи на 

сдруженията и евентуално на други организации с нестопанска цел, ако това е уместно 

и осъществимо, да се ползват изцяло от свободите на единния пазар, като 

същевременно се защитават техните основни права и свободата на сдружаване в по-

общ план. Комисията ще проучи как предвиденото законодателно предложение би 

могло да се стреми да създаде за организациите с нестопанска цел, попадащи в неговия 

обхват, допълнителни правни форми в националното право, които въз основа на 

определени хармонизирани критерии да бъдат признати в юрисдикциите на други 

държави-членки чрез взаимно признаване. 

Провежданото в момента проучване на правните режими на асоциациите и 

ландшафтите в 27-те държави членки ще предостави подходяща информация за 

идентифициране на асоциации и подобни структури в целия Съюз. В контекста на 

подготвителната работа по законодателното предложение скоро ще започне 

допълнително проучване. Това проучване ще ни даде възможност да получим 

липсващите данни за организациите с нестопанска цел и да установим пропуските във 

функционирането на единния пазар за организации с нестопанска цел. Накрая, през май 

Комисията ще завърши проучване на най-добрите практики в областта на 
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трансграничното сътрудничество на организациите от социалната икономика, което 

може да допринесе за подготвителната работа и което ще бъде публикувано, когато 

бъде финализирано. Тези три направления на работа ще позволят да се преодолее 

настоящият недостиг на данни за сдруженията с нестопанска цел и ще подпомогнат 

бъдещите ни действия в тази област. Те също така ще отговорят на искането на 

Парламента към Комисията да извърши сравнителен анализ на формите на 

организациите с нестопанска цел и да използва резултатите от този анализ, за да 

придружи законодателното предложение със списък на обхванатите национални 

форми. 
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2) Искане за разработване на специална, всеобхватна стратегия за укрепване на 

гражданското общество в Съюза: 

Комисията признава решаващата роля на организациите на гражданското общество за 

доброто функциониране на нашите демокрации и е наясно с различните 

предизвикателства, пред които те са изправени в някои държави-членки. Насърчаването 

на благоприятна среда за организациите на гражданското общество, което е споделена 

отговорност на ЕС и неговите държави членки, вече е една от ключовите цели на 

Стратегията на Комисията за засилване на прилагането на Хартата на основните права 

в ЕС, приета през декември 2020 г.1 , а докладът за прилагането на Хартата на 

основните права през 2022 г. ще бъде посветен на ролята на гражданското пространство 

за защита и насърчаване на правата по Хартата. Оценката на гражданското общество и 

благоприятната за него среда също е неизбежна част от годишния доклад за 

върховенството на закона. Комисията използва набор от инструменти за подкрепа и 

защита на организациите на гражданското общество и правозащитниците. Това 

включва: наблюдение на ситуацията и докладване за нея, действия в случай на 

нарушение на правото на ЕС, финансова подкрепа и постоянен диалог. 

Комисията ще проучи как да използва всички тези инструменти, за да укрепи 

допълнително гражданското общество в ЕС. 

3) Искане за въвеждане на система, допълнена от мерки в подкрепа на редовен, 

смислен и структуриран диалог с гражданското общество и представителните 

организации: 

Комисията признава значението на пълноценните отношения с гражданското общество 

и се ангажира да поддържа открито и конструктивно сътрудничество и диалог с ОГО, 

както и да провежда редовни срещи в съответствие с член 11 от ДЕС. Този член вече се 

прилага чрез широк спектър от децентрализирани форми на структуриран диалог и 

консултации с гражданското общество, които обхващат множество области на 

политиката. Те включват например структурирани диалози с гражданското общество в 

областта на търговията и селското стопанство, различни платформи като Европейския 

форум за миграцията или Европейския форум за гражданска защита, както и 

новосъздадената група за граждански диалог в рамките на новата програма "Граждани, 

равенство, права и ценности". Пример за това са също така консултациите преди 

приемането на няколко стратегии, създаването през 2020 г. на експертна група за 

възгледите на мигрантите в областта на миграцията, убежището и интеграцията и 

създаването на платформи за обмен с ОГО при изпълнението на тези стратегии. 

Комисията ще обмисли как да продължи да подобрява диалога и ангажираността си с 

гражданите и заинтересованите страни, като вземе предвид и опита от Конференцията 

за бъдещето на Европа. 

4) Искане за насърчаване на общественополезните дейности на НКО чрез 

улесняване на взаимното признаване на освободените от данъци организации в 

обществена полза, включително филантропски организации: 

И накрая, както е обявено в Плана за действие за социалната икономика, Комисията ще 

разгледа тези въпроси и ще издаде насоки относно съответните данъчни рамки за 

субектите на социалната икономика (включително асоциации и фондации) въз основа 

на наличния анализ и информацията, предоставена от органите на държавите членки и 

заинтересованите страни от социалната икономика. Тя също така ще публикува насоки 

за изясняване на съществуващите правила за данъчното третиране на трансграничните 

дарения в обществена полза, засягащи фондациите и сдруженията, и за прилагането на 

принципа на недискриминация с държавите членки2 . 
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1Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и 

социален комитет и до Комитета на регионите. Стратегия за засилване на прилагането на Хартата на 

основните права в ЕС https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711&qid=1608047356199 . 
2Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, Изграждане на икономика, която работи за хората: план за действие 

за социалната икономика, стр. 8. 



6  

Като цяло Комисията счита, че този пакет от законодателни и незаконодателни мерки 

може да отговори на исканията на Парламента, да осигури най-добрата добавена 

стойност на равнище ЕС в съответствие с принципите на субсидиарност и 

пропорционалност и да въведе подходящи форми за сътрудничество между 

организациите с нестопанска цел и гражданите на ЕС. 

Комисията с нетърпение очаква да продължи да работи с Парламента по този 

въпрос. С уважение, 

 

 

 
 

 

Марош Шефчович 
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