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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Комисия по правни въпроси

3.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(12/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сената на Френската република, относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни
планове и гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на
държавите членки от еврозоната
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е
съобразен с принципа на субсидиарност.
Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.
Приложено за сведение е мотивираното становище от Сената на Френската република,
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
N° 53

СЕНАТ
____
24 януари 2012 г.

РЕДОВНА СЕСИЯ 2011-2012

ЗАБЕЛЕЖКА
ДОКУМЕНТ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР
Единствено окончателната печатна версия се приема за оригинален текст

ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ
относно съобразността с принципа на субсидиарност на предложението за
регламент относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за
бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на
държавите членки в еврозоната (E 6903).
С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на
Сената се одобрява предложение за решение на комисията по финанси със
следното съдържание:
В членове 3 и 4 от предложението за регламент (E 6903) се посочва, че:
– финансовите проектозакони и средносрочните фискални планове трябва да са
изработени „въз основа на независима макроикономическа прогноза“,
– държавите членки трябва да учредят „независим фискален съвет“,
– държавите членки „въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на
бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните
бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел“, които „се отнасят до
държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по
възможност в конституцията“.
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Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,
Сенатът:
Общи бележки
– изразява съжаление, че предложението за регламент не е изрично обосновано
съгласно принципа на субсидиарност;
– отбелязва, че в случая на Франция, ще бъде необходима поправка в конституцията, за
да може принципът на структурен баланс да бъде включен като напълно задължителен
в националната бюджетна процедура; припомня, че член 4 от Договора за Европейския
съюз задължава Европейския съюз да зачита „основните политически и
конституционни структури“ на държавите членки; счита, че ако се налага
преразглеждане на конституцията поради акт на вторичното законодателство, този акт
не може да изиска от държавите да изменят конституцията си;
– поставя под въпрос съответствието на предложението E 6903 – което има характер на
пряко приложим регламент, като същевременно изисква мерки за транспониране – с
член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който установява
разликата между директиви и регламенти;
Забележки във връзка с принципа на субсидиарност
– като припомня, че съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз по силата на
принципа на субсидиарност, Съюзът може да се намесва „само в случай и доколкото
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна
степен от държавите членки, а поради обхвата или последиците от предвиденото
действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза“; това –както
признава Съдът на Европейския съюз, включва разглеждане не само дали целта на
предложеното действие може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, но
също и дали интензивността на предприетите действия не надхвърля необходимото за
постигане на целта, която действието се стреми да постигне;
– като има предвид следователно, че предложението за регламент не трябва да цели да
налага мерки, посредством които държавите членки трябва да зачитат целите на Пакта
за стабилност и растеж;
– счита, че, в настоящия си вид, членове 3 и 4 от предложението за регламент (E 6903)
не могат да съответстват на принципа на субсидиарност, определен в член 5 от
Договора за Европейския съюз и в приложения към него Протокол 2, освен ако не
подлежат на следното тълкуване:
а) съставът и работата на „независимия фискален съвет“, предвиден в същия член,
трябва да оставят на държавите членки широко поле за преценка;
б) това също се отнася до естеството на „независимите макроикономически прогнози“,
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предвидени в член 3, които трябва по-специално да съответстват на средната прогноза
на стопански организации.
Прието решение на Сената от 24 януари 2012 г.
Председател,
подпис: Jean-Pierre BEL
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