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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. посочва, че докато икономическата и финансовата криза призовават за по-добро 
съгласуване на политиките в различни области, от съществено значение е също така 
да се запази ясното разбиране за разделението на правомощията в системата на 
многостепенно управление на Европейския съюз и да се вземат решения на 
възможно най-подходящото равнище и възможно най-близо до гражданите;

2. заявява отново, че принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са 
заложени в член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2, са от общ и 
фундаментален характер и са задължителни за институциите в цялостната им 
дейност с единственото изключение, че принципът на субсидиарност не се прилага 
в тези редки области, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на 
Съюза;

3. приветства факта, че парламентите на държавите членки проявяват все по-голям 
интерес към правилното прилагане на тези принципи от страна на институциите на 
Съюза. Това се разкрива от факта, че през 2011 г. Европейският парламент получи 
77 мотивираните становища, в които се твърди, че даден проект на законодателен 
акт не спазва принципа на субсидиарност, и 523 други документи, в които, наред с 
другото, се критикува неспазването на принципа на пропорционалност, докато за 
2010 г. съответният брой беше 41 и 299;

4. подчертава, че принципът на субсидиарност представлява политическа насока за 
упражняването на правомощията на равнището на Съюза; изразява съжаление, че по 
този начин не съществува възможност, прилагането на принципа да бъде наложено 
от съд в рамките на тази система;

5. посочва, от друга страна, че Съдът на Европейския съюз, по силата на Договорите, 
има компетентност на основание „нарушаване на Договорите или на всякаква 
правна норма, свързана с тяхното изпълнение“, и че съгласно Договора за 
Европейския съюз принципите на субсидиарност и пропорционалност спадат към 
тези правила; отбелязва, че следователно съдебният контрол по отношение на 
действителността на актове на Съюза наистина обхваща и спазването на тези 
принципи;

6. подчертава обаче, че когато става въпрос за проверка на това спазване във връзка 
със сложни икономически ситуации, Съдът ограничава своя контрол на посочените 
за предприемането на действието основания до тези, изложени в съображенията и 
изложението на мотивите на съответния акт, като счита, че законосъобразността на 
приетата мярка в този контекст може да бъде нарушена само ако мярката очевидно 
е нецелесъобразна по отношение на целта, която компетентните институции искат 
да постигнат;

7. отбелязва, че принципът на субсидиарност, както е формулиран в Договорите, 
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позволява да се предприеме действие на Съюза само „в случай и доколкото целите 
на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки“, което означава, че „проверката за субсидиарност“ до известна 
степен също така предполага и „проверка за пропорционалност“, като се подчертава 
функционалната допълняемост на двата принципа;

8. изразява съжаление, че Комисията получи само малък брой парламентарни въпроси 
(32 от общо над 12 000) през 2011 г. по въпроси, свързани със спазването на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, и насърчава своите членове да 
се възползват в по-голяма степен от този инструмент на парламентарен контрол;

9. подчертава факта, че през 2011 г. Комисията получи 64 мотивирани становища по 
смисъла на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, което представлява значително увеличение в сравнение с 
2010 г.; обръща внимание обаче на факта, че нито едно предложение на Комисията 
не получи достатъчен брой мотивирани становища, за да може да се задейства 
механизмът за контрол на субсидиарността (процедурата „жълт картон“ или 
процедурата „оранжев картон“) съгласно протокола; 

10. посочва, че е налице нарастващо безпокойство в държави членки като Обединеното 
кралство и Нидерландия относно намесата на институциите на Европейския съюз в 
твърде много вътрешни въпроси.


