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Относно: Изпълнение на програмата за по-добро регулиране/целта за намаляване на 
административната тежест

Председателят на Комисията пое ангажимент за намаляване на административната тежест и 
прилагане на принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови(„one in, one 
out“). През 2020 г. Комисията представи промишлената си стратегия и стратегията за МСП, 
насочени към намаляването на регулаторната тежест за МСП. Оттогава почти нищо не се е 
променило. Това е разочароващо, като се има предвид спешната нужда от въвеждане на по-
добро регулиране за МСП, много от които имат трудности с възстановяването.

1. Резолюцията на Парламента относно нова промишлена стратегия за Европа1 призовава 
принципът на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови да се прилага по такъв 
начин, че винаги когато чрез нови разпоредби се въвеждат разходи за привеждане в 
съответствие, съществуващи разпоредби следва да бъдат преразглеждани, с което да се 
гарантира, че разходите за привеждане в съответствие в даден сектор няма да се 
увеличават. Като това се извършва, без да се засягат прерогативите на съзаконодателите. 
Как Комисията планира да приложи принципа на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови?

2. В резолюцията на Парламента относно нова стратегия за европейски МСП2 се посочва, че 
принципът на отмяна на предишни тежести при въвеждането на нови следва да се 
разглежда като отправна точка, защото чрез него само се запазва статуквото, както и че е 
необходима повече амбиция. Има ли готовност Комисията да работи в тази насока?

3. Същата резолюция призовава за конкретна и обвързваща цел за намаляване на 
административната тежест, както и за извършване на оценка на въздействието до юни 
2021 г. Комисията ще предприеме ли последващи действия по този въпрос и ако да, в 
какъв срок?

4. Резолюцията също така призовава Комисията да гарантира ефективността и доброто 
функциониране на Комитета за регулаторен контрол (RSB), като гарантира, че той 
разполага с мнозинство от външни експерти и с подкрепата на Съвместния 
изследователски център. Какви са плановете на Комисията за укрепване на Комитета за 
регулаторен контрол?
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1 Приети текстове, P9_TA(2020)0321.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0359.


