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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правни въпроси да 

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

A. като има предвид, че член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към 

него определят правилата относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

на пропорционалност;  

Б. като има предвид, че тези принципи са важни инструменти за оформяне на 

политиките в полза на гражданите на ЕС и също така за оценка на финансовото 

въздействие на законодателството;  

1. приветства стартираната от Комисията обществена консултация за преразглеждане 

на нейните насоки за оценка на въздействието и за консултация със 

заинтересованите страни1 вследствие на искането на Парламента за подобряване на 

комуникацията с гражданското общество, отправено в неговата резолюция от 14 

септември 2011 г. относно по-добро законотворчество, субсидиарност, 

пропорционалност и интелигентно регулиране2; 

2. отбелязва новите цели на политиката на Комисията, свързани с инициативите и 

предложенията за законодателство на ЕС, а именно: минимални разходи; полза за 

гражданите, предприятията и работниците; и избягване на ненужната регулаторна 

тежест; 

3. отбелязва, че оценката, свързана с принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност, е съществен елемент от изготвянето на политиките на ЕС;  

призовава Комисията да насърчава правилна оценка на добавената стойност на ЕС,  

както и на ползите и необходимостта от неговата намеса;  

4. отбелязва, че при изготвянето на бюджета на ЕС от бюджетния орган ще бъде 

използвана пълна оценка на резултатите от политиките, избрани от Комисията; 

5. счита, че програмите, свързани с многогодишната финансова рамка, следва да 

оценяват и да доказват спазването на принципа на субсидиарност по отношение на 

доказуемата добавена стойност в държавите членки бенефициери; 

6. изразява загриженост, че средства от бюджета на ЕС в някои случаи се изразходват 

за проекти, които не постигат действителни резултати; затова насърчава Комисията 

да въведе оценки на място за проектите, които имат голямо финансово въздействие 

на местно равнище; 

7. повтаря призива, отправен в гореспоменатата резолюция от 14 септември 2011 г., за 

използване на национални оценки на въздействието в допълнение към 

извършваните от Комисията – реформата на които е предмет на обсъждания в 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
2 ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 87; http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_bg.htm 
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момента – в подкрепа на предложенията за законодателни актове; счита, че 

неотдавна създадените отдели на Парламента за оценка на въздействието ще 

предлагат положително допълнение към работата на Комисията; 

8. призовава Комисията да предложи на Сметната палата включването по 

целесъобразност в нейните специални доклади за споделеното управление1 на 

проверка на субсидиарността и пропорционалността на инструментите на ЕС; 

9. изисква от Комисията, при спазване на принципите на пропорционалност и на 

субсидиарност, да опрости процедурата за кандидатстване за средства на ЕС, за да 

стане тя по-ефикасна и ориентирана към резултати; 

10. припомня на Комисията отговорността на Парламента да контролира прилагането 

на бюджета на ЕС и да държи Комисията отговорна за неговото управление; 

изтъква, че парламентарният контрол има разходно измерение и следва да се 

съсредоточава върху начините за преодоляване на извършените нередности и 

предотвратяване на грешки; 

11. очаква от Комисията да разработи взаимодействия между бюджета на ЕС, 

националните и поднационалните бюджети, и да ги подложи на оценка във връзка с 

принципа на субсидиарност. 
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