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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно регулаторната пригодност на ЕС, субсидиарността и пропорционалността 
—19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.

(2013/2077(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество1,

– като взе предвид практическите условия, договорени на 22 юли 2011 г. между 
компетентните служби на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането 
на член 294, параграф 4 от ДФЕС по отношение на споразумения на първо четене,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2012 г. относно 18-ия доклад 
относно „по-доброто законотворчество“ — Прилагане на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност (2010 г.)2, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2011 г. относно по-добро 
законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране3,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране 
независимостта на оценките на въздействието4,

– като взе предвид доклада на Комисията относно субсидиарността и 
пропорционалността (19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 
година) (COM(2012)0373),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно регулаторната пригодност на 
ЕС (COM(2012)0746),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Интелигентното 
регулиране — отговор на нуждите на малките и средните предприятия“ 
(COM(2013)0122),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно 
мониторинга и консултациите във връзка с интелигентното регулиране за малките и 
средните предприятия (SWD(2013)0060),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно разумното регулиране в 
Европейския съюз (COM(2010)0543),

                                               
1 OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0340.
3 OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 87.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0259.
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– като взе предвид заключенията на Съвета относно интелигентното регулиране от 30 
май 2013 г.,

– като взе предвид доклада на Групата на високо равнище от независими 
заинтересовани страни относно административните тежести от 15 ноември на 
2011 г., озаглавен „Европа може да постигне по-добри резултати: доклад за най-
добрите практики в държавите членки за прилагане на законодателството на ЕС по 
възможно най-опростен начин“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че програмата за интелигентно регулиране представлява опит за 
консолидиране на усилията по отношение на по-доброто законотворчество, 
опростяването на правото на ЕС и намаляването на административната и 
регулаторната тежест, както и за следване на пътя на добро управление въз основа 
на разработването на политики, основани на факти, при което оценките на 
въздействието и последващите проверки играят ключова роля;

Б. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2003 г. вече е неподходящо предвид настоящата законодателна 
среда, създадена от Договора от Лисабон, не на последно място поради частичния 
подход, възприет от институциите на ЕС по отношение на приемането на съвместни 
политически декларации относно обяснителните документи и практическите 
договорености на равнище секретариат за прилагането на член 294 от ДФЕС;

Общи бележки

1. подчертава, че законодателството, което се предлага и приема на европейско 
равнище, следва да бъде опростено, лесно за разбиране и достъпно за всички; 
отчита, че икономическата криза е увеличила натиска върху ресурсите на 
националните администрации, и счита, че поемането на ангажимент за изготвянето 
на ясно и лесно за транспониране законодателство ще спомогне за известно 
облекчаване на този натиск;

2. подчертава, че принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се 
спазват от европейските институции в рамките на тяхната законодателна дейност;

3. припомня по-ранните си забележки, че в много случаи Комитетът по оценка на 
въздействието и националните парламенти са констатирали, че тези принципи не са 
съблюдавани в достатъчна степен от Комисията в нейните оценки на въздействието; 
отново изразява своето разочарование, че подобни критики са отправени за пореден 
път по отношение на още една година;

4. отново призовава за предоговаряне на Междуинституционалното споразумение за 
по-добро законотворчество от 2003 г., за да се отчете новата законодателна среда, 
създадена от Договора от Лисабон, да се консолидират настоящите най-добри 
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практики и споразумението да се актуализира в съответствие с програмата за по-
добро законотворчество; отправя препоръка относно това, че новите споразумения 
следва да се приемат въз основа на член 295 от ДФЕС и че те следва да имат 
задължителен характер;

5. счита, че разнообразието от наименования на системите, използвани от Комисията 
за оценка на приетото законодателство и за намаляване на тежестта, води до 
объркване и е ненужно сложно; отправя препоръка да се приеме едно-единствено 
наименование, а именно „по-добро законотворчество“, и отново отправя своя 
призив един от членовете на Комисията да отговаря по този въпрос;

Механизъм за субсидиарност за националните парламенти

6. счита, че ограниченията на времето и ресурсите, с които се сблъскват националните 
парламенти при изготвянето на своя отговор във връзка с проекти на 
законодателство, допринасят за възприятието за наличието на „демократичен 
дефицит“ в ЕС; 

7. счита, че инициативите за укрепване на този механизъм, например чрез въвеждане 
на по-солидна процедура за „червен картон“, биха били посрещнати положително,  
предлага да се разгледат въпросите, какъв е целесъобразният брой на отговорите от 
страна на националните парламенти за задействане на тази процедура, дали тя 
следва да се ограничава само до съображенията относно субсидиарността или 
пропорционалността и какво следва да бъде нейното въздействие; счита, че подобна 
дискусия е полезна за развитието на правомощията, предоставени на националните 
парламенти, като стимулите за упражняване на контрол се приведат в съответствие 
с въздействието на европейско равнище;

8. счита, че междувременно могат да бъдат въведени няколко инициативи за 
подобряване на оценката на европейските въпроси от страна на националните 
парламенти, по-специално:

- предлага всеки законодателен акт, публикуван в Официален вестник, да съдържа 
бележка, в която се посочват националните парламенти, които са изпратили 
отговор, както и националните парламенти, които са повдигнали възражения във 
връзка с принципа на субсидиарност;

- предлага да се изготвят насоки, в които се излагат критериите за изготвяне на 
мотивирани становища по въпроси, свързани с принципа на субсидиарност; 

По-добро законотворчество

9. счита, че прилагането на ефективен подход към предизвикателствата, свързани с по-
доброто законотворчество, по отношение както на съществуващите закони, така и 
на бъдещото законодателство, ще помогне на европейските институции да 
предприемат действия в отговор на кризата; счита, че реформата на европейското 
законодателство и законодателни практики е съществен инструмент за постигането 
на по-голям растеж и конкурентоспособност в Европа;
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10. посреща със задоволство по-силния акцент, който Комисията поставя върху 
„цикъла“ за изготвяне на политики, като етапите от разработването на 
законодателството на ЕС (иницииране, оценка на въздействието, провеждане на 
консултации, привеждане в действие, прилагане и оценка) се възприемат като части 
от един последователен процес;  счита в този контекст, че принципът „Мисли първо 
за малките!“ следва да бъде ключов елемент от всеки етап;

11. във връзка с това посреща със задоволство съобщенията на Комисията относно 
интелигентното регулиране и относно регулаторната пригодност на ЕС, както и 
работния  документ на службите на Комисията относно „Кои са десетте най-
обременителни законодателни акта на ЕС за МСП?“ („Which are the TOP10 most 
burdensome EU legislative acts for SMEs?“);  счита, че тези документи представляват 
надежден напредък в рамките на програмата за по-добро законотворчество и 
отразяват много от по-ранните искания на Парламента; 

12. счита, че този теоретичен напредък сега следва да се консолидира с конкретни 
действия; ето защо настоятелно приканва Комисията да представи конкретни 
предложения за своевременно намаляване на цялостната регулаторна тежест на ЕС 
и по-специално да:

- предприеме действия за намаляване на тежестите, които малките и средните 
предприятия от цяла Европа са посочили в рамките на консултацията относно 
десетте най-обременителни акта;

- увеличи по целесъобразност използването на освобождаване от изисквания или 
на облекчени режими за микропредприятията и малките и средните предприятия, 
когато предлага ново законодателство;

- приключи работата по оценките на Програмата за пригодност и резултатност на 
регулаторната рамка (REFIT) в ключови области на политиката преди края на 
текущия законодателен мандат; 

- приеме предложения относно опростяването и намаляването на тежестта в 
рамките на програмата REFIT през есента на 2013 г. и да предостави възможност за 
тяхното одобряване преди края на текущия законодателен мандат;

- изготви годишен доклад, насочен към програмата с по-широк обхват за по-добро 
законотворчество и съдържащ изложение на постигнатия напредък в рамките на 
провежданите от Комисията инициативи, включително като се посочат нетните 
разходи за предприятията, произтичащи от приетите от Комисията през 
предходните 12 месеца нови предложения;

13. припомня позицията на Парламента по други предложения за свеждане до минимум 
на регулаторните тежести, включително разглеждане на възможности извън 
рамките на регулирането, например доброволни мерки; счита, че Комисията следва 
да проучи допълнително възможността за въвеждане на етап на „Бялата книга“ в 
законодателния процес; счита, че предоставянето на заинтересованите страни на 
възможността да споделят своите забележки по проекти на предложения и по 
придружаващите ги предварителни оценки на въздействието би подобрило 
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качеството на проектите на законодателните актове, представяни от Комисията, без 
да се удължава ненужно времето за формулиране на бъдещото законодателство;

14. освен това припомня поканата, отправена от Парламента, Комисията да представи 
предложения за прилагане на регулаторно компенсиране, което би изисквало 
определянето на равностойни компенсации за разходи преди приемането на ново 
законодателство, което би въвело налагането на нови разходи; отбелязва, че 
законодателният процес на ЕС не предполага, че 28 национални закона автоматично 
се заличават и се заменят от един европейски законодателен акт, нито означава, че 
новото европейско законодателство налага по-малка тежест в сравнение със 
съответните национални закони; ето защо настоятелно призовава Комисията да 
разгледа задълбочено това предложение и да представи оценка на неговото 
въздействие преди края на текущия парламентарен мандат през 2014 г.;

Оценки на въздействието и европейска добавена стойност

15. приветства факта, че оценките на въздействието на Комисията се стремят да 
обхванат широк и пълен набор от евентуални въздействия, но счита, че системата 
би могла да бъде допълнителна укрепена по редица начини; в това отношение е 
окуражен от решението на Комисията да актуализира, консолидира и преразгледа 
своите насоки относно оценката на въздействието в срок до юни 2014 г. и запазва 
правото си да окаже принос, като изготви подробен списък на евентуалните 
подобрения на тези насоки през идните месеци;

16. счита, че е необходимо да има пълна съгласуваност между оценката на 
въздействието, публикувана от Комисията, и съдържанието на законодателното 
предложение във вида, в който е прието от членовете на Комисията; отправя искане 
всяка оценка на въздействието на предложение, изменено от членовете на 
Комисията, да бъде автоматично актуализирана, за да отразява внесените от 
членовете на Комисията промени; 

17. призовава Комисията да укрепи ролята и независимостта на Комитета по оценка на 
въздействието и по-специално да придава окончателен вид на законодателните 
предложения и да ги представя единствено ако те са получили положително 
становище от страна на Комитета по оценка на въздействието; 

18. счита, че настоящата клауза за непоемане на отговорност, съгласно която оценката 
на Комисията на въздействието ангажира единствено службите на Комисията, 
участващи в нейното изготвяне, и не предопределя окончателното решение, което 
се взема от Комисията, подчертава наличието на важен недостатък в 
съществуващата система; 

19. посреща със задоволство положителното развитие на Дирекцията за оценка на 
въздействието и европейската добавена стойност в рамките на Европейския 
парламент; счита, че следва да се възприеме систематичен подход в рамките на 
целия Парламент към разглеждането на оценките на въздействието; посреща със 
задоволство изготвянето от Дирекцията за оценка на въздействието на кратки 
резюмета на оценките на въздействието, придружаващи предложенията на 
Комисията, и счита, че те следва да бъдат съществен елемент при разглеждането от 
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комисиите на законодателните изменения, които са предмет на разискванията; 
отправя искане към Съвета на председателите на комисии да обсъдят кой е най-
добрият начин за прилагането на тази препоръка; 

20. припомня ангажимента, поет от Парламента и Съвета в рамките на 
междуинституционалния общ подход за оценка на въздействието от 2005 г., за 
провеждането на оценки на въздействието преди приемането на изменения по 
същество и призовава комисиите да се възползват от Дирекцията за оценка на 
въздействието при изпълнението на този ангажимент; 

21. освен това припомня Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2003 г. и насърчава Съвета да приключи своевременно 
работата по създаването на свой собствен механизъм за извършване на оценки на 
въздействието на собствените си изменения по същество в съответствие със своите 
задължения по силата на споразумението от 2003 г;

22. настоява Комисията да разглежда задълбочено оценките на европейската добавена 
стойност, придружаващи законодателните доклади по собствена инициатива, като 
излага подробно причините, поради които евентуално не приема аргументите на 
Парламента или поради които счита, че те нямат отношение към случая;

o

o     o

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът посреща със задоволство трите съобщения на Комисията, в отговор на 
които е изготвен настоящия доклад, а именно относно по-доброто законотворчество, 
регулаторната пригодност на ЕС и интелигентното регулиране по отношение на 
малките и средните предприятия. Следва обаче да се изтъкне, че именно това 
разнообразие от наименования на системите, използвани от Комисията за оценка на 
приетото законодателство и за намаляване на тежестта, води до объркване и е ненужно 
сложно и че е необходимо да се използва едно-единствено наименование за програмата 
за по-добро законотворчество.

Въпреки че има доказан напредък в много области, свързани с по-доброто 
законотворчество и намаляването на регулаторната и административната тежест в ЕС и 
държавите членки, все още предстои още много работа, като в крайна сметка се 
договори наново Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2003 г., не на последно място с цел да се отчете новата 
законодателна среда, създадена от Договора от Лисабон, да се консолидират 
настоящите най-добри практики и споразумението да се актуализира в съответствие с 
програмата за по-добро законотворчество. Това споразумение следва да има 
задължителен характер в съответствие с член 295 от ДФЕС, който е новото правно 
основание за междуинституционалните споразумения, които се въвеждат чрез 
Договора от Лисабон.

Механизъм за субсидиарност за националните парламенти

Необходимо е да се проведе по-широка дискусия относно развитието на правомощията, 
предоставени на националните парламенти, като стимулите за упражняване на контрол 
се приведат в съответствие с въздействието на европейско равнище, като се вземе 
предвид, че ограниченията на времето и ресурсите, с които се сблъскват националните 
парламенти при изготвянето на своя отговор във връзка с проекти на законодателство, 
допринасят за демократичния дефицит в ЕС.

Тази дискусия би била част от текущите общи дебати относно следващите стъпки от 
проекта за европейска интеграция, но още сега могат да се направят много практически 
подобрения на процеса на упражняване на контрол от националните парламенти, 
например по отношение на разпространяването на информация, предоставянето на 
насоки и определянето на критерии за мотивираните становища. 

По-добро законотворчество

Следва да посрещнем със задоволство акцента, поставен върху „цикъла“ за изготвяне 
на политики, който включва етапите от разработването на законодателството на ЕС 
(иницииране, оценка на въздействието, провеждане на консултации, привеждане в 
действие, прилагане и оценка) в рамките на един последователен процес, тъй като той е 
полезен инструмент за стимулиране на растежа и конкурентоспособността в Европа.

В това отношение регулаторната пригодност на ЕС и документът на тема „Кои са 
десетте най-обременителни законодателни акта на ЕС за МСП?“ („Which are the TOP10 
most burdensome EU legislative acts for SMEs?“) представляват надежден, макар и 
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теоретичен напредък в рамките на програмата за по-добро законотворчество и 
отразяват много от отправените преди искания от страна на Парламента. Ето защо 
Парламентът се надява, че Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната 
рамка (REFIT), която при все това би могла да получи по-уместно наименование в 
контекста на програмата за по-добро законотворчество, ще доведе до по-конкретни 
действия и намаляване на тежестта.

Оценки на въздействието и европейска добавена стойност

Докато изчаква консолидирането и преразглеждането на насоките на Комисията 
относно оценката на въздействието в срок до юни 2014 г., Парламентът следва да 
запази правото си да окаже принос, като изготви подробен списък на евентуалните 
подобрения на тези насоки през идните месеци. Във връзка с това Парламентът следва 
също така да направи преглед на доклада на Ниблер от 2011 г. относно гарантиране 
независимостта на оценките на въздействието, както и на функционирането на 
неотдавна създадената вътрешна служба за оценка на въздействието и европейската 
добавена стойност, и следва да призове Съвета да последва примера на Парламента в 
това отношение.


