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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. препоръчва насоките, които се съдържат в протокол № 30 към Договора от 
Амстердам относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност за проверка на тези принципиq да бъдат припомнени в 
подходяща форма на институциите, участващи в законодателния процес, с цел 
насърчаване на правилното им прилагане;

2. припомня, че съгласно принципа на субсидиарност Съюзът предприема действия 
само когато и доколкото целите на планираната мярка могат да бъдат постигнати в 
по-голяма степен на равнище ЕС; счита, че посоченият принцип като динамична 
концепция следва по-скоро да може също да послужи и като обосновка за 
разширяване обхвата на действията на Съюза в рамките на неговите правомощия;

3. посочва, че следва да се прави разлика между оценката на въздействието и 
принципа на субсидиарност, тъй като става въпрос за различни понятия, поставящи 
различни въпроси, като оценката на въздействието може да предоставя „материал“ 
за извършване на проверка на субсидиарността;

4. счита за уместно да се проучи въпросът дали малкият брой официални, обосновани 
становища на националните парламенти по отношение на субсидиарността на 
дадена мярка – 34 през 2010 г., трябва да се отдаде на факта, че принципът на 
субсидиарност се спазва от всички институции, или на невъзможността на 
националните парламенти да наложат спазването на този принцип поради липса на 
ресурси; счита, че е желателно Европейската комисия да извърши анализ;

5. отбелязва, че през периода на докладване е публикувано само едно решение на 
Съда на Европейския съюз във връзка с пропорционалността и субсидиарността 
(„роуминг“ при мобилната телефония), в което нарушаването на тези два принципа 
е било отхвърлено, тъй като чрез ограничението в цените за крайния потребител се 
цели той да бъде защитен, а това може да се постигне в най-голяма степен на 
равнище ЕС;

6. заключава от проучените в доклада случаи на законодателни процедури, в които са 
изразени опасения относно субсидиарността, че в политическия процес не може да 
се направи ясно разграничение между доводите във връзка със субсидиарността и 
общите материални съображения и съображенията за целесъобразност.


