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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. приветства засиленото участие на националните парламенти в европейския 
законодателен процес, което доведе до положително увеличаване на 
осведомеността относно принципите на субсидиарност и пропорционалност в 
междуинституционалния контекст; 

2. отбелязва значението на регионалните парламенти, особено тези със законодателни 
правомощия, и на тяхното териториално влияние и близост до гражданите и 
призовава, по целесъобразност, за по-голямо участие в системата за ранно 
предупреждение;

3. изтъква факта, че през 2012 г. за първи път националните парламенти използваха 
процедурата за „жълт картон“ в рамките на механизма за контрол на 
субсидиарността в отговор на предложението за регламент относно упражняване на 
правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на 
установяване и свободното предоставяне на услуги;

4. счита, че евентуалното оттегляне от това предложение от страна на Комисията 
демонстрира трудността на намиране на общо разбиране на равнището на ЕС 
относно  това, как най-добре да бъдат преодолени индустриалните конфликти в 
ситуации, обхващащи предприятия и работници в различни държави членки. 

5. категорично счита, че принципът „Мисли първо за малките предприятия!“ е ключов 
елемент в политическия процес и може да играе важна роля за създаването на 
работни места и растежа чрез намаляването на разходите по регулиране на 
предприятията;

6. приветства все по-големия акцент, който Комисията поставя върху циклите на 
политика, и призовава компетентната комисия систематично да прави преглед на 
оценките на въздействието на Комисията, както и на анализа на предварителната 
оценка на въздействието на Парламента на възможно най-ранен етап в 
законодателния процес.


