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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. оценява факта, че броят на мотивираните становища (65), представени от 

националните парламенти през 2016 г., е третият най-висок брой в рамките на 

една календарна година след въвеждането на механизма за контрол на 

субсидиарността в Договора от Лисабон; отбелязва рязкото увеличение (+713%) 

спрямо осемте мотивирани становища, получени през 2015 г.; признава освен това 

значителното увеличение – от 350 на 620 – на становищата, получени от 

Комисията в рамките на политическия диалог; подчертава, че тези тенденции се 

появиха на фона на намаляването на законодателната дейност, което показва 

също така, че участието на националните парламенти се е променило в сравнение 

с предходните години; приветства силния интерес към процеса на вземане на 

решения в ЕС, изразен от националните парламенти; 

2. припомня, че субсидиарността е основополагащ принцип на федерациите, както и 

неопределено правно понятие, което, поради това, следва да бъде предмет на 

политическо тълкуване; 

3. счита, че принципът на субсидиарност не може да се използва за ограничително 

тълкуване на правомощията, предоставени на Съюза по силата на Договорите; 

4. счита, че всяко разглеждане на принципа на субсидиарността и  контролът върху 

спазването му следва да се осъществяват в контекста на нарастващите призиви на 

гражданите Съюзът да се справи с основните глобални предизвикателства, като 

например, наред с другото, междуконтиненталните финансови потоци, 

сигурността, миграцията и изменението на климата; 

5. отбелязва, че през 2016 г. бе задействана третата (и първа в рамките на мандата на 

настоящата Комисия) процедура „жълт картон“ във връзка с преразглеждането на 

Директивата относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО); 

подчертава, че повишената осведоменост за ролята на националните парламенти и 

по-доброто сътрудничество между тях биха могли да укрепят механизмите за 

предварителното наблюдение на спазването на принципа на субсидиарност; 

6. приветства факта, че няколко национални камари представиха мотивирани 

становища (26 от общо 41 през 2016 г. спрямо осем през 2015 г.); отбелязва 

значителната разлика в активността на отделните камари в рамките на 

политическия диалог и на представянето на мотивирани становища; подчертава, 

че националните парламенти продължават да имат по-голям интерес да влияят на 

съдържанието на законодателството на ЕС, отколкото да идентифицират случаи, 

при които спазването на принципа на субсидиарност може да се постави под 

въпрос; отбелязва, че правомощията на националните парламенти да следят за 

спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност обхваща 

също така правото да поискат от европейския законодател да предприеме 

действия на европейско равнище, ако е необходимо; 

7. приветства факта, че Парламентът все по-често и във все по-голяма степен играе 
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ролята на партньор в диалога с националните парламенти и на посредник между 

тях по отношение на механизмите на субсидиарност и пропорционалност; счита, 

че засилването на диалога с националните парламенти на политическо равнище 

може да бъде средство за рационализиране на проверките на спазването на 

принципите на субсидиарност и пропорционалност, като се подобри 

разглеждането на съдържанието на законодателните предложения; 

8. припомня необходимостта от засилване на съществуващите формати за 

сътрудничество и създаване на възможности за подобряване на платформата IPEX 

с цел насърчаване на осведомеността на националните парламенти относно 

ролята им в прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, за 

да им се окаже помощ да използват по-ефикасно информацията, получена по 

системата за ранно предупреждение, и да се подобри тяхното сътрудничество и 

координация; 

9. приветства поставянето на принципите на субсидиарност и пропорционалност в 

центъра на процеса на вземане на решения в ЕС, както се вижда от политическите 

приоритети на Комисията и от приемането на пакета за по-добро регулиране; 

приветства приемането на този пакет, който ще гарантира прилагането на 

принципите на субсидиарност и пропорционалност по един по-интегриран и 

всеобхватен начин, което на свой ред ще допринесе за постигането на по-висока 

степен на прозрачност на процеса на вземане на решения в ЕС; приветства факта, 

че чрез Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 

Комисията пое ангажимент да предоставя оценките на въздействието на 

представяните от нея законодателни и незаконодателни предложения на 

разположение на националните парламенти; припомня, че това споразумение 

подчертава също така  необходимостта от повече прозрачност на законодателната 

процедура и че информацията, предоставяна на националните парламенти, трябва 

да им позволява да упражняват пълноценно правомощията си съгласно 

Договорите; призовава Комисията да повиши качеството на своите обяснителни 

меморандуми относно субсидиарността и равнището на ангажимента си по 

отношение на мотивираните становища;  

10. отбелязва, че изпълнението на програмата за по-добро законотворчество доведе 

до това Комисията да разработи по-силни вътрешни инструменти и процедури, 

имащи за цел избягването на нарушения на принципа на субсидиарност; 

подчертава, че оценките на въздействието са ключов инструмент за гарантиране 

на спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност и за 

насърчаване на отчетността; настоятелно призовава Комисията да постави по-

голям акцент върху субсидиарността и пропорционалността при извършването на 

своите оценки на въздействието в рамката на насоките за по-добро регулиране; 

подчертава по-специално ролята на Комитета за регулаторен контрол и 

приветства факта, че спазването на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност вече е включено в проверката на качеството, извършвана от 

Комитета; подчертава при все това, че независимостта на Комитета за 

регулаторен контрол може да бъде засилена още повече;  

11. заявява отново, че за да се даде възможност на националните парламенти да 

участват в по-голяма степен в законодателния процес на ЕС, е необходимо да се 
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увеличи гъвкавостта на системата за ранно предупреждение, по-специално 

осемседмичният срок за представяне на мотивирани становища, в определените 

от Договорите на ЕС граници, и да се обмисли официалното му удължаване, ако 

Договорите бъдат изменени; подчертава необходимостта също така да се 

продължи обсъждането на въвеждането на механизъм в съответствие с 

предложенията, съдържащи се в доклада относно прилагането на разпоредбите на 

Договора, свързани с националните парламенти, въз основа на който 

мотивираните становища да могат да бъдат изпращани на Комисията с цел 

оказване на положително въздействие върху политиките на ЕС; счита, че това би 

могло да представлява положителен и конструктивен инструмент за увеличаване 

на участието на националните парламенти в законодателния процес на ЕС; 

12. изразява разочарованието си от някои от отговорите на Комисията, изпратени на 

националните парламенти в случаи, в които е задействана процедурата „жълт 

картон“; изразява убеждението си, че е необходимо Комисията да отговаря 

изчерпателно на всеки израз на загриженост, представен от националните 

парламенти; подчертава значението на представянето на подходящи обяснения на 

необходимостта от законодателните инициативи и тяхното въздействие, по-

специално върху икономиката, околната среда и обществото, при спазване на 

принципите на субсидиарност и пропорционалност; 

13. Отбелязва създаването на Работната група по въпросите на субсидиарността, 

пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“; взема под 

внимание това, че Работната група ще извърши критичен анализ на всички 

области на политиката, за да се гарантира, че ЕС действа само в случаите, в които 

действията му носят добавена стойност; приканва Комисията да изложи по-

подробно предвидените правомощия и начин на действие; очаква с интерес 

доклада на Работната група, предвиден за 15 юли 2018 г., в който следва да бъдат 

дадени препоръки относно начините, по които Европейският съюз може да вземе 

в по-голяма степен под внимание принципите на субсидиарност и 

пропорционалност както по отношение на разпределението и упражняването на 

възложените му правомощия, така и по отношение на установяването на начини 

за по-подходящо включване на регионалните и местните органи в изготвянето на 

политиките на ЕС; счита, че тази инициатива може да допринесе за определяне на 

ситуациите, в които дадено действие може да бъде да бъде постигнато адекватно 

и по-ефективно от Съюза, държавите членки и регионалните органи; изразява 

надежда, че предложенията, представени в тази рамка, ще бъдат приложени в 

кратки срокове от Комисията; 

14. насърчава националните парламенти да представят становища по предложенията 

на Комисията, които са достъпни за справка по всяко време във вътрешната база 

данни CONNECT; настоятелно призовава националните и регионалните 

парламенти да продължат да развиват своите отношения с Комитета на регионите, 

разполагащ с група от експерти, които проверяват законодателните предложения 

от гледна точка на принципите на субсидиарност и пропорционалност; счита, че 

един неформален механизъм, основан на междупарламентарното сътрудничество, 

може да допринесе за засилване на политическия диалог с националните 

парламенти; 
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15. подчертава, че приемането на законодателни актове изисква съгласието на голямо 

мнозинство в рамките на Съвета, включващо националните министри на всички 

държави членки, които следва да се отчитат пред своите национални парламенти; 

16. приветства позоваването на принципа на субсидиарност в Римската декларация от 

25 март 2017 г.; счита, че субсидиарността следва да заема важно място в 

размисъла относно бъдещето на ЕС. 
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