BG
Съобщение за пресата
Люксембург, 30 юли 2020 г.

Според одиторите подходът за „по-добро
регулиране“ трябва да продължи да заема
централно място в законотворчеството на ЕС
Подходът „По-добро регулиране“ представлява набор от принципи и инструменти, които
помагат на Европейската комисия да разработва своите политики и да изготвя
законодателните си предложения. Според нов преглед на Европейската сметна палата той
е основна характеристика на процеса на изготвяне на политики на ЕС в продължение на вече
близо 20 години, а в международен план е една от най-усъвършенстваните системи.
Въпреки това може да се направи повече, за да се достигне до гражданите и другите
заинтересовани страни чрез процеса на консултации, да се подобри доказателствената база
за вземане на решения и да се насърчават, наблюдават и налагат въвеждането в действие
и прилагането на правото на ЕС.
Законодателната база на ЕС се развива непрекъснато с оглед на приемането, изменението,
отмяната или изтичането на срока на действие на законите. Комисията предлага
законодателство и същевременно играе ключова роля в наблюдението на неговото прилагане
и в оценяването на резултатите от него.
Целта на подхода за по-добро регулиране е да се гарантира, че вземането на решения е
открито и прозрачно, че гражданите и заинтересованите страни могат да участват в целия
процес на изготвяне на политики и законотворчество, че действията на ЕС се основават на
фактически данни и осмисляне на възможните въздействия, както и че регулаторната тежест
върху предприятията, гражданите и публичната администрация е сведена до минимум.
Комисията прилага принципите за по-добро регулиране вече близо 20 години. Според
неотдавнашно проучване на ОИСР Комисията е въвела една от най-усъвършенстваните
системи за по-добро регулиране в света.
„Прилагането на по-добро регулиране означава да се гарантира, че законодателството на
ЕС е стабилно, основано на фактически данни, навременно, прозрачно и отговарящо на
задължението за отчетност“, заяви Пиетро Русо, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето
на настоящия преглед. „С този преглед Сметната палата си поставя за цел да допринесе
за обществения дебат относно по-доброто функциониране на ЕС. Тъй като
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания от прегледа на Европейската сметна
палата. Пълният преглед е публикуван на уебсайта eca.europa.eu.
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необходимостта от основана на факти политика се засилва, по-доброто регулиране
трябва да продължи да заема централно място в законотворчеството на ЕС в полза на
нашите граждани и предприятия.“
В своя преглед одиторите припомнят, че Комисията е определила подхода за по-добро
регулиране като един от своите приоритети от 2015 г. насам. Те също така отбелязват, че
неотдавна Комисията е направила преглед на начина, по който функционират различните
инструменти и процеси за по-добро регулиране. Същевременно одиторите идентифицират
редица предизвикателства във връзка с по-доброто регулиране в законотворчеството на ЕС:
o
предприемане на необходимите действия за това политиките и законодателните
инициативи на ЕС да се основават в достатъчна степен на качествени и навременни данни
и доказателства, които да подпомагат консултациите и оценката на въздействието преди
вземането на решения (например количествено определяне на разходите и ползите от
различните варианти), както и наблюдение по време на въвеждането на дадена политика
и оценка на въздействието от нея след изпълнението ѝ;
o
по-нататъшно опростяване на законодателството на ЕС (напр. премахване на
ненужните правила или процедури и осигуряване на яснота за бенефициентите и публичната
администрация като основна цел, по-специално чрез обяснителни документи) и наблюдение
на неговото въвеждане и прилагане в държавите членки (напр. използване на бюджета на ЕС,
за да се гарантира прилагането на законодателството на ЕС, и разработване на цялостна рамка
за надзор с приоритети за правоприлагане и критерии по отношение на производствата за
установяване на неизпълнение на задължения);
o
подобряване на прозрачността на законодателния процес за гражданите и другите
заинтересовани страни, например чрез повишаване на видимостта и достъпността на
консултативните дейности.
Освен това, тъй като постигането на целите за по-добро регулиране зависи и от ефективното
сътрудничество между Комисията, Европейския парламент и Съвета, одиторите настояват, че
е от съществено значение съзаконодателите да предприемат действия във връзка
с ангажиментите, поети в Междуинституционалното споразумение от 2016 г., за насърчаване
на прозрачно, основано на доказателства законотворчество. И в това отношение одиторите
считат, че може да се направи повече за по-нататъшно подобряване на оценката на
измененията, правени от съзаконодателите, и за увеличаване на прозрачността в някои
области на законодателната процедура (например „тристранните срещи“ и лобирането).
Бележка към издателите
Прегледът на ЕСП „Законотворчество в Европейския съюз след близо 20 години прилагане на
подход за по-добро регулиране“ e публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика
на ЕС. Прегледът като вид публикация представя и установява фактите, свързани с конкретен
въпрос; това не е одит. Настоящият преглед се основава на свързани с този въпрос резултати
от предишни одити на ЕСП, на международен сравнителен анализ, на анализ на публично
достъпна информация и академични изследвания, както и на консултации със
заинтересовани страни и експерти в тази област.
Одиторите наскоро публикуваха доклади по темата относно участието на обществеността
в изготвянето на законодателството на ЕС и прилагането на законодателството на ЕС на
практика.
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Информация за предприетите от ЕСП мерки в отговор на пандемията от COVID-19 може да
бъде намерена тук.
Информация за лицето за контакт с медиите във връзка с този преглед
Claudia Spiti — claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / Mоб. тел.: (+352) 691 553547
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