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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава колко е важно Парламентът да възприеме хоризонтален подход по 
отношение на изпълнителните правомощия във връзка с МФР;

2. подчертава, че делегирането на законодателни правомощия на Комисията включва 
значителни политически и стратегически въпроси; изтъква, с оглед законодателните 
предложения за МФР, че когато не са включени в основния акт, „елементи като 
цели и приоритети, разпределение на финансови средства в широк смисъл (...) 
следва да се приемат посредством делегирани актове 1 “,

3. изказва критика по адрес на Съвета и Комисията за системните им опити да 
избягват делегирани актове в законодателните предложения; призовава тези 
институции да зачитат членове 290 и 291 от ДФЕС по отношение на ясно 
обособената същност на делегираните актове в сравнение с актовете за изпълнение; 
припомня, че в областта на заетостта и социалните въпроси, Парламентът е оспорил 
валидността на решението за Европейските служби по заетостта (EURES)2 пред 
Съда с цел да защити прерогативите си;

4. подчертава, че е изцяло в правомощията на Парламента  да реши по отношение на 
несъществените елементи на основния акт кои от тях да бъдат регулирани чрез 
делегиране на правомощия на Комисията и кои –не; отчита факта, че следва да 
делегира правомощия внимателно, с оглед на необходимостта от защита на 
прерогативите си и гарантиране на прозрачност в законотворчеството на ЕС;5.

5. счита, че в контекста на привеждането в съответствие на старите мерки в рамките 
на процедурата по комитет, мерките, които преди са били обект на процедура по 
регулиране с контрол, следва да се превърнат в делегирани актове, а не в актове за 
изпълнение; настоятелно призовава Комисията да ускори привеждането в 
съответствие;

6. счита, че настоящата времева рамка за преглед на актовете за изпълнение е твърде 
кратка и следователно не позволява адекватен контрол на актовете за изпълнение от 
страна на Парламента;

7. подчертава, че равнището на информираност и прозрачност по отношение на 
предаването и подготовката на делегирани актове следва да бъде подобрено;

                                               
1 Протокол от заседанието на Председателския съвет от 15.11.2012 г. въз основа на писмото от 25.10.2012 
г. от председателя на Съвета на председателите на комисии, г- н Лене, до председателя на Европейския 
парламент
2 ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 21, Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2012 година за 
прилагане на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES


