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Съобщение за пресата
Люксембург, 12 юни 2018 г.

Според одиторите на ЕС е необходимо по-добро
междуинституционално сътрудничество във връзка
с преразглеждането на законодателството
Според нов доклад на Европейската сметна палата системата за последващи прегледи на
Европейската комисия до голяма степен функционира подобно на системите
в държавите членки. Одиторите заявяват, че високото качество на последващите
прегледи е от изключително значение за качеството на законодателството. Бяха разкрити
обаче и редица слабости, свързани най-вече с липсата на общи междуинституционални
дефиниции на клаузите за преразглеждане, неясното третиране на някои видове
прегледи и липсата на яснота на Програмата за пригодност и резултатност на
регулаторната рамка (REFIT).
Преразглеждането на законодателството след влизането му в сила е основна част от
политиката на Европейската комисия за по-добро регулиране. „По-добро регулиране“
означава разработване на политики и закони, които постигат своите цели, като позволяват
основани на факти обществени решения. Този начин на функциониране има за цел да
гарантира, че политическите решения се изготвят по открит и прозрачен начин, въз основа
на най-добрите налични доказателства, и се подкрепят от широкото участие на
заинтересованите страни. Той обхваща целия цикъл на политиката — от изготвянето на
модела и подготовката на политиката през приемането, изпълнението и прилагането (вкл.
правоприлагането) до оценяването и преразглеждането.
Одиторите направиха оценка дали системата за последващ преглед на законодателството
на ЕС е добре планирана, както и дали е достатъчно добре прилагана, управлявана
и контролирана за качество. Като цяло Сметната палата достигна до заключението, че
последващите прегледи на Комисията до голяма степен са подобни на тези в повечето
държави членки. Системата за прегледи за оценка е добре планирана, добре управлявана
и стриктно контролирана за качество. Но другите видове прегледи не се подлагат на същите

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.

Пресслужба на ЕСП

Mark Rogerson – Говорител
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors

Т: (+352) 4398 47063
Т: (+352) 4398 45410
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

BG
стриктни стандарти за контрол на качеството, въпреки че свързаната с тях дейност може да
бъде с подобно естество, продължителност и стойност като тази на оценките.
„Тези прегледи помагат на законодателите да разберат въздействията,
недостатъците и предимствата на дадена политика или регламент“, заяви Анри
Гретен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада.
„Поради това е изключително важно те да се провеждат правилно.“
Клаузите за мониторинг и за преразглеждане се използват широко според одиторите,
въпреки че липсата на общи дефиниции и насоки между институциите на ЕС означава, че
тяхното съдържание и очакваните от тях резултати не винаги са ясни. Въпреки това,
присъствието им в правни текстове се е увеличило през последните години. В няколко
случая, при които не е включена клауза за преразглеждане, тя е добавена по време на
законодателния процес. Одиторите считат това за положителна стъпка.
Одиторите разгледаха също така Програмата за пригодност и резултатност на
регулаторната рамка (REFIT), която има за цел да премахне бюрокрацията и да намали
разходите, без да се застрашават целите на политиката. Те констатираха, че обосновката на
програмата REFIT и критериите, прилагани от нея, са неясни.
Одиторите отправят редица препоръки към Комисията, някои от които ще допринесат за
допълнително развитие и укрепване на системата на ЕС за междуинституционално
сътрудничество между Комисията, Европейския парламент, Съвета и държавите членки.
Бележки към редакторите
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС,
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани
страни от промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от
препоръките, отправени от ЕСП в нейните доклади, са изпълнени. Това високо ниво на
изпълнение подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 16/2018 „Последващ преглед на законодателството на ЕС —
системата е добре разработена, но е непълна“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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