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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 

(2014/2252(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
1
, 

– der henviser til de praktiske ordninger vedtaget den 22. juli 2011 af Europa-Parlamentets 

og Rådets kompetente tjenestegrene til gennemførelse af artikel 294, stk. 4, i TEUF, 

såfremt der indgås aftaler ved førstebehandlingen, 

– der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om målrettet EU-regulering samt 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet – 19. rapport om bedre lovgivning for 

2011
2
, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2012 om den 18. rapport om bedre 

lovgivning - anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010)
3
, 

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om bedre lovgivning, subsidiaritet, 

proportionalitet og intelligent regulering
4
, 

– der henviser til Kommissionens årsrapport 2012 om nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet (COM(2013)0566) og til Kommissionens årsrapport 2013 om 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (COM(2014)0506), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 4. december 2014 om intelligent regulering, 

– der henviser til konklusionerne fra konferencen af parlamentsformænd i EU af 21. april 

2015, 

– der henviser til COSAC’s halvårlige beretninger om udviklingen i Den Europæiske 

Unions procedurer og praksis vedrørende parlamentarisk kontrol af 27. september 2012, 

17. maj 2013, 4. oktober 2013, 19. juni 2014 og 14. november 2014, 

– der henviser til den endelige rapport af 14. oktober 2014 fra Gruppen af Højtstående 

Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder med titlen "Cutting 

Red Tape in Europe – Legacy and Outlook”
5
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og 132, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International 

                                                 
1
 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1. 

2
 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0061. 

3
 EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 117. 

4
 EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 87. 

5
 http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
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Handel og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender (A8-0301/2015), 

A. der henviser til, at Kommissionen i 2012 modtog begrundede udtalelser om 83 

lovgivningsforslag; det samlede antal modtagne indlæg i 2012 var 292, inklusive de 

indlæg, som ikke kan klassificeres som begrundede udtalelser; 

B. der henviser til, at Kommissionen i 2013 modtog begrundede udtalelser om 99 

lovgivningsforslag; det samlede antal modtagne indlæg i 2013 var 313, inklusive de 

indlæg, som ikke kan klassificeres som begrundede udtalelser; 

C. der henviser til, at nationale parlamenter i 2012 afgav 12 begrundede udtalelser om Monti 

II-forslaget
1
, der repræsenterede 19 stemmer (tærsklen er 18), og dermed for første gang 

udløste en såkaldt gult kort, som forpligter den institution, der har fremsat forslaget, til at 

revidere det og begrunde sin afgørelse om, hvorvidt forslaget skal trækkes tilbage, ændres 

eller opretholdes; 

D. der henviser til, at Kommissionen trak Monti II-forslaget tilbage, men anførte, at den 

fandt, at forslaget var i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og at forslaget blev 

trukket tilbage, fordi der ikke var tilstrækkelig støtte til det i Europa-Parlamentet og 

Rådet
2
; 

E. der henviser til, at nationale parlamenter i 2013 afgav 13 begrundede udtalelser om 

forslaget om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
3
, der repræsenterede 18 

stemmer, og dermed udløste den anden procedure med gult kort;  

F. der henviser til, at Kommissionen konkluderede, at forslaget overholdt 

nærhedsprincippet, og at det ikke var nødvendigt at trække forslaget tilbage eller at ændre 

det; Kommissionen erklærede, at den ville tage behørigt hensyn til de begrundede 

udtalelser i lovgivningsprocessen
4
; 

G. der henviser til, at flere nationale parlamenter gav udtryk for bekymring over 

Kommissionens tilgang, idet de fandt, at Kommissionens begrundelser og argumenter var 

utilstrækkelige; Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender i Europa-Parlamentet afholdt drøftelser om dette emne; 

H. der henviser til, at de efterfølgende forhandlinger med Rådet om den europæiske 

anklagemyndighed har ført til en indskrænkning af anvendelsesområdet og 

arbejdsmetoderne i forhold til det oprindelige forslag, hvorom de begrundede udtalelser 

blev afgivet; 

I. der henviser til, at Kommissionen på grund af sin initiativret skal sikre, at der på et tidligt 

                                                 
1
 Forslag til Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af 

etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser - COM(2012) 130. 
2
 Skrivelse af 12. september 2012 fra næstformand Šefčovič til de nationale parlamenter.  

3
 Kommissionens forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed — COM(2013) 534. 

4
 Meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og de nationale parlamenter om gennemgang af forslaget til Rådets 

forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed med hensyn til nærhedsprincippet i henhold til 

protokol nr. 2 af 27.11.2013 (COM(2013) 851 final). 
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tidspunkt i den politiske proces træffes de rigtige beslutninger om, hvorvidt der skal 

foreslås en foranstaltning på EU-plan, og hvordan det skal gøres; 

J. der henviser til, at Kommissionen er ved at foretage en revision af retningslinjerne for 

konsekvensanalyser, som omfatter overvejelser om subsidiaritet og proportionalitet; 

K. der henviser til, at Parlamentet har oprettet sin egen enhed for konsekvensanalyse, som 

lavede 50 indledende vurderinger og to detaljerede vurderinger af konsekvensanalyser fra 

Kommissionen i 2013; 

L. der henviser til, at de nationale parlamenter har bemærket, at medtagelsen af betydelige 

og talrige delegerede beføjelser gør det svært at vurdere effektivt, om de endelige 

bestemmelser er i overensstemmelse med nærhedsprincippet; 

M. der henviser til, at der kun foretages nærheds- og proportionalitetskontrol samt en 

konsekvensanalyse i begyndelsen af lovgivningsprocessen; 

1. bemærker, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er grundlæggende ledende 

principper for Den Europæiske Union; 

2. understreger, at EU ved udøvelsen af sine beføjelser bør følge nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, som anført i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union; 

glæder sig over, at overholdelsen af disse to principper i 2012 og 2013 blev kontrolleret 

omhyggeligt af EU-institutionerne og de nationale parlamenter; 

3. glæder sig over de nationale parlamenters stærkere samarbejde og øgede deltagelse i den 

europæiske lovgivningsproces i de senere år, som har resulteret i stigende kendskab til de 

principper, som danner grundlag for EU, herunder nærheds- og 

proportionalitetsprincipperne i interinstitutionel sammenhæng; bemærker imidlertid, at 

der stadig bør gøres en yderligere indsats i denne forbindelse; foreslår derfor, at 

Kommissionen som et første skridt på vejen indleder en årlig debat med hvert af de 

nationale parlamenter i det pågældende parlament for at styrke dialogen mellem 

Kommissionen og de nationale parlamenter; 

4. mener endvidere, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet udgør 

udgangspunktet for politikudformningen; understreger derfor vigtigheden af, at det i 

begyndelsen af lovgivningsprocessen vurderes, om politikmålene kan nås bedre på EU-

plan end gennem nationale eller regionale initiativer; 

5.  bemærker betydningen af parlamenterne og af deres territoriale indflydelse og nærhed til 

borgerne og opfordrer, hvor det er relevant, til større inddragelse af dem i systemet for 

tidlig varsling; 

6. bemærker imidlertid, at flertallet af udtalelserne fra de nationale parlamenter er fremsat af 

et fåtal af nationale parlamenter; opfordrer de øvrige nationale parlamenter til at 

involvere sig mere i den europæiske debat; 

7. understreger nødvendigheden af, at EU-institutionerne respekterer nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, der er nedfældet i artikel 5 traktaten om Den Europæiske 
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Union og protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som 

er af general karakter og bindende for de institutioner, der udøver Unionens beføjelser, 

med undtagelse af de områder, der er omfattet af Unionens enekompetence, hvor 

nærhedsprincippet ikke finder anvendelse. 

8. mener, at mekanismen for kontrol af nærhedsprincippet er af stor betydning for 

samarbejdet mellem EU-institutionerne og de nationale institutioner; 

9. beklager derfor, at Kommissionens årsrapporter er noget overfladiske og ofte ikke giver 

en mere detaljeret vurdering af, hvordan nærhedsprincippet og navnlig 

proportionalitetsprincippet overholdes i udformningen af EU's politikker; 

10. noterer sig Kommissionens metodologi i årsrapporterne for 2012 og 2013, hvor der 

bruges statistikker til at klassificere de begrundede udtalelser fra nationale parlamenter 

om en pakke af forslag som blot én begrundet udtalelse og ikke som en begrundet 

udtalelse om hvert enkelt forslag; 

11. bemærker, at andelen af begrundede udtalelser generelt er steget betydeligt udtrykt i 

procent af det samlede antal indlæg i forhold til 2010 og 2011, og at de begrundede 

udtalelser i 2012 udgjorde 25 % af alle indlæg, mens de i 2013 tegnede sig for 30 % af 

indlæggene fra de nationale parlamenter i henhold til protokol nr. 2; noterer sig i denne 

forbindelse høringen af de nationale parlamenter i lovgivningsprocessen; 

12. påpeger, at de nationale parlamenter i 2012 for første gang anvendte det såkaldte gule 

kort vedrørende nærhedsprincippet som reaktion på Kommissionens forslag til forordning 

om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og 

den frie udveksling af tjenesteydelser (Monti II); noterer sig, at selv om Kommissionen 

konkluderede, at nærhedsprincippet ikke var blevet tilsidesat, trak den forslaget tilbage på 

grund af manglende politisk støtte; bemærker, at et andet såkaldt gult kort blev udløst i 

2013 som reaktion på Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af en 

europæisk anklagemyndighed (EPPO); noterer sig, at Kommissionen konkluderede, at 

forslaget var i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og besluttede at opretholde det; 

13. bemærker, at begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter påpeger, at der 

foreligger forskellige fortolkninger af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 

minder i denne forbindelse om, at nærhedsprincippet i henhold til traktaterne kun giver 

Unionen mulighed for at handle på områder, der ikke hører ind under dens 

enekompetence, "hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, 

men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-

plan"; minder ligeledes om, at "i medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og 

formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne"; 

opfordrer de nationale parlamenter til at være tro mod ordlyden af TEU, når de vurderer 

overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; anbefaler kraftigt, at 

de nationale parlamenter og EU-institutionerne udveksler synspunkter og praksis 

vedrørende kontrollen med overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 

14. bemærker, at der er stor forskel på de nationale parlamenters begrundede udtalelser med 



 

RR\1076124DA.doc 7/26 PE557.127v02-00 

 DA 

hensyn til de typer argumenter, der fremføres, og deres form; beklager manglen på fælles 

mønstre, der gør det vanskeligere at vurdere, hvilket grundlag de nationale parlamenter 

intervenerer på; 

15. minder om den bekymring, der er givet udtryk for i tidligere betænkninger fra 

Parlamentet om tilfælde, hvor nærhedsprincippet ikke var blevet behandlet tilstrækkeligt i 

konsekvensanalyser udarbejdet af Kommissionen; minder endvidere om, at dette 

spørgsmål er blevet rejst i årsrapporterne fra Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB); 

bemærker, at IAB var af den opfattelse, at mere end 30 % af de gennemgåede 

konsekvensanalyser i 2012 og 2013 indeholdt en utilfredsstillende analyse af 

nærhedsprincippet; udtrykker bekymring over, at dette antal steg til 50 % i 2014, og 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage dette spørgsmål op i sin revision af 

retningslinjerne for konsekvensanalyser og vende denne tendens; 

16. henleder opmærksomheden på vigtigheden af konsekvensanalyser som instrument til 

hjælp til beslutningsprocessen inden for lovgivningsproceduren, og understreger 

nødvendigheden af, at man i denne forbindelse behørigt overvejer de spørgsmål, der 

vedrører nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 

17. understreger, at grundige konsekvensanalyser, der grundigt evaluerer overholdelsen af 

nærhedsprincippet, er afgørende med henblik på at skabe større tillid hos borgerne, som 

ofte betragter nærhedsprincippet som et nøgleelement i den demokratiske proces; påpeger 

derfor, at øget kontrol med nærhedsprincippet kan ses som et vigtigt redskab til at 

reducere det såkaldte ”demokratiske underskud”; 

18. gentager opfordringen i sin ovennævnte beslutning af 14. september 2011 om anvendelse 

af nationale konsekvensanalyser som et supplement til dem, som Kommissionen udfører 

– og hvoraf en reform er under drøftelse – med henblik på at støtte den foreslåede 

lovgivning; mener, at Parlamentets nyligt oprettede enheder for konsekvensanalyse vil 

udgøre et positivt supplement til Kommissionens arbejde; 

19. udtrykker sin skuffelse over Kommissionens svar til de nationale parlamenter i tilfælde, 

hvor der er blevet udstedt gule kort; mener, at det er nødvendigt, at Kommissionen 

reagerer tilstrækkeligt på alle betænkeligheder, som de nationale parlamenter giver udtryk 

for, på individuelt grundlag som et led i en dialog ud over en eventuel offentliggjort 

udtalelse; mener, at det også er nødvendigt, at Kommissionen giver møde for de(t) 

relevante udvalg i Parlamentet for at redegøre for sin holdning i detaljer; 

20. fremhæver, at proceduren med det gule kort, der er et redskab til påvirkning af 

beslutningstagningen i EU, ville kunne styrkes effektivt, hvis de nationale parlamenter 

udvekslede oplysninger om deres holdninger på et tidligere tidspunkt, og tilskynder 

derfor de nationale parlamenter til at udveksle synspunkter om anvendelsesområdet og de 

undersøgelsesmetoder, der anvendes til at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet; 

21. er af den opfattelse, at politisk dialog spiller en stadig større rolle, når det drejer sig om at 

sikre, at nærhedsprincippet overholdes; mener, at den politiske dialog bør forbedres, ikke 

kun i tilfælde af et gult eller orange kort, men generelt; glæder sig i denne forbindelse 

over Juncker-Kommissionens tilsagn om at give møde for flere nationale parlamenter og 
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opfordrer Parlamentet til at overveje lignende initiativer; mener, at ordførerne kan 

tilskyndes til oftere at gå i dialog med de nationale parlamenter, navnlig eftersom 

videokonferencer og andre metoder til online-dialog bliver lettere og mere effektive; 

22. understreger, at EU-institutionerne og de nationale parlamenter fortsat bør arbejde for at 

fremme en ”nærhedskultur” i hele EU; anbefaler to særlige initiativer, som vil bidrage til 

en bedre overholdelse af nærhedsprincippet i lovgivningsprocessen på nuværende 

tidspunkt, nemlig at fremme en større inddragelse af holdninger, perspektiver eller andre 

forslag fremsat af nationale parlamenter i den politiske dialog, navnlig i forbindelse med 

forberedende arbejde som f.eks. grønbøger og hvidbøger fra Kommissionen, og at 

overveje en forlængelse af fristen for høring af de nationale parlamenter i forbindelse 

med kontrollen af overholdelsen af nærhedsprincippet, hvis nationale parlamenter 

anmoder herom under henvisning til tidspres baseret på objektive grunde, såsom 

naturkatastrofer og ferieperioder, efter aftale mellem de nationale parlamenter og 

Kommissionen; er af den opfattelse, at dette kan opnås gennem et politisk tilsagn aftalt 

mellem institutionerne og de nationale parlamenter i første instans, uden at det giver 

anledning til forsinkelser med vedtagelsen af relevant lovgivning; 

23. anser det for vigtigt, at proceduren med gult kort bliver let at gennemføre for 

parlamenterne og samtidig bekræfter nærhedsprincippet i overensstemmelse med 

traktaterne; 

24. bemærker, at flere nationale parlamenter i COSAC har udtrykt deres interesse i et forslag 

om indførelse af et grønt kort som et instrument til at forbedre den politiske dialog, som 

ville give de nationale parlamenter mulighed for, efter først at have sikret sig 

Parlamentets støtte, at fremsætte konstruktive forslag, som Kommissionen kan overveje, 

under behørig hensyntagen til Kommissionens initiativret; 

25. bemærker, at lovgivningsforslag kan ændre sig dramatisk i tiden op til institutionernes 

vedtagelse af dem; minder om, at det kun kontrolleres, om nærhedsprincippet er 

overholdt, ved begyndelsen og ikke ved afslutningen af lovgivningsprocessen; minder 

endvidere om, at der mere generelt kun udarbejdes konsekvensanalyser med henblik på 

den indledende fase og ikke med henblik på de sidste faser i lovgivningsprocessen; 

understreger behovet for en midtvejsevaluering efter indledningen af 

vedtagelsesproceduren og ved afslutningen af lovgivningsprocessen, så der i visse 

tilfælde kan udstedes en advarsel til medlemsstater, der ikke overholder 

nærhedsprincippet; 

26. opfordrer derfor til, at der foretages en yderligere kontrol af overholdelsen af 

nærhedsprincippet og en fuldstændig konsekvensanalyse ved afslutningen af de 

lovgivningsmæssige forhandlinger og forud for vedtagelsen af en endelig tekst, således at 

det kan garanteres, at nærhedsprincippet bliver overholdt, og at der kan foretages 

evalueringer, herunder i forhold til proportionalitetsprincippet; mener, at en sådan 

”betænkningstid” vil hjælpe de politiske beslutningstagere med at vurdere, om lovgivning 

er i overensstemmelse med EU’s principper, og vil øge gennemsigtigheden omkring 

resultaterne af perioder med ofte temmelig vanskelige forhandlinger; 

27. bemærker Kommissionens nye politiske målsætninger i forbindelse med initiativer og 

forslag til EU-lovgivning, nemlig: minimale omkostninger, fordele for borgerne, 
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virksomhederne og arbejdstagerne samt undgåelse af unødvendige administrative byrder; 

28. mener, at programmerne under den flerårige finansielle ramme bør vurdere og bevise 

overholdelsen af nærhedsprincippet, hvad angår påviselig merværdi for de 

støtteberettigede medlemsstater; 

29. anmoder Kommissionen om i overensstemmelse med proportionalitets- og 

nærhedsprincippet at forenkle procedurerne for ansøgning om EU-midler med henblik på 

at gøre ansøgningsproceduren mere effektiv og målrettet; 

30. understreger sin vilje til at sikre overholdelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet gennem analyse af sine egne lovgivningsmæssige 

initiativbetænkninger, forudgående evalueringer af Kommissionens konsekvensanalyser 

og den konstante evaluering af den potentielle EU-merværdi og omkostningerne ved 

fravær af EU-tiltag; 

31. understreger behovet for at afklare kompetencefordelingen i forhold til 

nærhedsprincippet, når handelspolitikker indvirker på andre investeringer end 

udenlandske direkte investeringer, nemlig porteføljeinvesteringer, eftersom der fortsat er 

kontroverser i nuværende frihandelsaftaler; henviser navnlig til de seneste drøftelser om 

tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og Kommissionens forslag om at 

ajourføre og ændre den nuværende model; understreger i denne forbindelse, at 

medlemsstaterne tillige bør påtage sig ansvaret for deres del af denne proces i betragtning 

af deres nuværende forpligtelser gennem bilaterale aftaler med tredjelande; opfordrer til, 

at proportionalitetsprincippet overholdes, når der forhandles og anvendes bilaterale 

beskyttelsesklausuler; minder om, at den fælles handelspolitik i artikel 3 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde udpeges som en integreret del af Unionens 

enekompetence, som skal være baseret på ensartede principper; bemærker, at 

nærhedsprincippet derfor ikke finder anvendelse på den fælles handelspolitik; 

32. opfordrer til en afklaring af, om handelsinstrumenter som f.eks. ISDS kan true 

nærhedsprincippet med hensyn til medlemsstaternes kompetence; opfordrer 

medlemsstaterne til at deblokere UNCITRAL's konvention om gennemsigtighed i 

aftalebaseret investor-stat-voldgift, således at Kommissionen kan undertegne 

konventionen på vegne af hele Unionen; beklager den nuværende situation, hvor nogle 

medlemsstater er parter i konventionen, og andre ikke er parter; finder, at dette eksempel 

tydeligt viser behovet for klarhed hos alle parter med hensyn til anvendelsesområdet for 

Unionens enekompetence vedrørende direkte udenlandske investeringer; minder om, at 

medlemsstaternes forskellige politikker vedrørende beskyttelse af investeringer har ført til 

den nuværende situation, hvor medlemsstater er parter i ca. 1400 bilaterale 

investeringsaftaler, som til tider indeholder bestemmelser, der kan føre til 

konkurrenceforvridning på det indre marked og ulige behandling af EU-investorer i 

udlandet; 

33. kræver med hensyn til finansiel bistand fra EU til andre lande, navnlig makrofinansiel 

bistand, mere dybtgående forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser vedrørende 

de foreslåede foranstaltningers proportionalitet, så bistanden bliver effektiv og til ægte 

gavn for vores partnere, som har brug for den; insisterer på nødvendigheden af at skabe 

større konditionalitet for udbetalingen af bistanden og en ordentlig kontrol med 
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anvendelsen af midlerne, herunder foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af 

svig og korruption, og en dybtgående kontrol foretaget af Parlamentet; opfordrer til en 

stærk integration af EU's eksterne instrumenter, der kombinerer handels-, udviklings- og 

udenrigs- og sikkerhedspolitik; understreger, at medlemsstaterne skal udvise et større 

engagement i den forbindelse; 

34. påpeger, at det er meget vigtigt med en ordentlig høring, dialog og inddragelse af 

borgerne, virksomhederne (navnlig SMV'er) og civilsamfundet i EU's beslutningsproces 

for handelspolitikken. 

o 

o o 

35. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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17.6.2015 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL 

til Retsudvalget 

om årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013 

(2014/2252(INI)) 

Ordfører for udtalelse: David Borrelli 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. er opmærksom på betydningen af den fælles handelspolitik, hvori EU kan udnytte sin 

vægt til maksimal indvirkning i forhandlinger, og EU's økonomiske forbindelser med 

tredjelande og regionale organisationer for vækst og beskæftigelse i EU; er derfor af den 

opfattelse, at proportionalitetsprincippet og i givet fald nærhedsprincippet også bør 

respekteres behørigt på disse politikområder, især når handelsaftaler findes at være af 

blandet karakter; bifalder Kommissionens initiativ til at skabe klarhed vedrørende 

spørgsmålet om den blandede karakter af handelsaftaler ved at forelægge 

frihandelsaftalen mellem EU og Singapore for EU-Domstolen; håber, at der med 

Domstolens udtalelse vil kunne skabes større klarhed om, hvilke elementer af EU’s 

handelsforhandlinger der berører medlemsstaternes ansvar; understreger, at klarhed bør 

danne grundlag for en mere effektiv forhandlingsposition for EU og en hurtigere 

procedure for ratificering af handelsaftaler mellem EU og tredjelande; understreger i den 

forbindelse den grundlæggende betydning af gennemsigtighed, når der føres 

handelsforhandlinger; 

2. understreger behovet for at afklare kompetencefordelingen i forhold til 

nærhedsprincippet, når handelspolitikker indvirker på andre investeringer end 

udenlandske direkte investeringer, nemlig porteføljeinvesteringer, eftersom der fortsat er 

kontroverser i nuværende frihandelsaftaler; henviser navnlig til de seneste drøftelser om 

tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og Kommissionens forslag om at 

ajourføre og ændre den nuværende model; understreger i denne forbindelse, at 

medlemsstaterne tillige bør påtage sig ansvaret for deres del af denne proces i betragtning 

af deres nuværende forpligtelser gennem bilaterale aftaler med tredjelande; opfordrer til, 

at proportionalitetsprincippet overholdes, når der forhandles og anvendes bilaterale 
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beskyttelsesklausuler; minder om, at den fælles handelspolitik i artikel 3 i TEUF udpeges 

som en integreret del af Unionens enekompetence, som skal være baseret på ensartede 

principper; bemærker, at nærhedsprincippet derfor ikke finder anvendelse på den fælles 

handelspolitik; 

3. opfordrer til en afklaring af, om handelsinstrumenter som f.eks. ISDS kan true 

nærhedsprincippet med hensyn til medlemsstaternes kompetence; opfordrer 

medlemsstaterne til at deblokere UNCITRAL's konvention om gennemsigtighed i 

aftalebaseret investor-stat-voldgift, således at Kommissionen kan undertegne 

konventionen på vegne af hele Unionen; beklager den nuværende situation, hvor nogle 

medlemsstater er parter i konventionen, og andre ikke er parter; finder, at dette eksempel 

tydeligt viser behovet for klarhed hos alle parter med hensyn til anvendelsesområdet for 

Unionens enekompetence vedrørende direkte udenlandske investeringer; minder om, at 

medlemsstaternes forskellige politikker vedrørende beskyttelse af investeringer har ført til 

den nuværende situation, hvor medlemsstater er parter i ca. 1400 bilaterale 

investeringsaftaler, som til tider indeholder bestemmelser, der kan føre til 

konkurrenceforvridning på det indre marked og ulige behandling af EU-investorer i 

udlandet; 

4. kræver med hensyn til finansiel bistand fra EU til andre lande, navnlig makrofinansiel 

bistand, mere dybtgående forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser vedrørende 

de foreslåede foranstaltningers proportionalitet, så bistanden bliver effektiv og til ægte 

gavn for vores partnere, som har brug for den; insisterer på nødvendigheden af at skabe 

større konditionalitet for udbetalingen af bistanden og en ordentlig kontrol med 

anvendelsen af midlerne, herunder foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af 

svig og korruption, og en dybtgående kontrol foretaget af Parlamentet; opfordrer til en 

stærk integration af EU's eksterne instrumenter, der kombinerer handels-, udviklings- og 

udenrigs- og sikkerhedspolitik; understreger, at medlemsstaterne skal udvise et større 

engagement i den forbindelse; 

5. konstaterer, at det har vist sig, at eksisterende præferentielle handelsaftaler kan være til 

gavn for den europæiske økonomi og føre til vækst og beskæftigelse; understreger, at 

virkningerne af handelsaftaler afhænger af resultatet af forhandlingerne, og at prognoser 

for virkningerne derfor altid er baseret på bestemte hypoteser; opfordrer Kommissionen 

til at foretage bæredygtighedsvurderinger, inden der indledes forhandlinger om 

handelsaftaler, i en bredere forudgående konsekvensanalyse med henblik på at vurdere de 

økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkninger på EU's borgere og virksomheder, 

især SMV'er; understreger, at medlemsstaterne også bør spille en vigtig rolle i 

vurderingen af potentielle fordele og virkninger af præferentielle handelsaftaler på deres 

egen økonomi; 

6. påpeger, at det er meget vigtigt med en ordentlig høring, dialog og inddragelse af 

borgerne, virksomhederne (navnlig SMV'er) og civilsamfundet i EU's beslutningsproces 

for handelspolitikken. 
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7.5.2015 

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET 

til Retsudvalget 

om årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013 

(2014/2252(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Patricija Šulin 

 

 

FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at artikel 5 traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2 hertil 

indeholder bestemmelser om anvendelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet;  

B. der henviser til, at disse principper er vigtige redskaber for udformningen af politikker til 

gavn for unionsborgerne og således også vigtige redskaber for vurderingen af 

lovgivningens økonomiske konsekvenser;  

1. hilser det velkommen, at Kommissionen agter at lancere en offentlig høring i forbindelse 

med revisionen af dens retningslinjer for konsekvensanalyser og for høring af 

interessenter
1
 efter Parlamentets anmodning om styrkelse af kommunikationen med 

civilsamfundet i dets beslutning af 14. september 2011 om bedre lovgivning, 

subsidiaritet, proportionalitet og intelligent regulering
2
; 

2. bemærker Kommissionens nye politiske målsætninger i forbindelse med initiativer og 

forslag til EU-lovgivning, nemlig: minimale omkostninger, fordele for borgerne, 

virksomhederne og arbejdstagerne samt undgåelse af unødvendige administrative byrder; 

3. bemærker, at vurderingen af nærheds- og proportionalitetsprincippet er en integreret del 

af Unionens politikker; anmoder Kommissionen om at fremme en korrekt vurdering af 

merværdien, anvendeligheden og nødvendigheden af Unionens handlinger; 

                                                 
1
 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm

 
2
 EUT C 51E af 22.2.2013, s. 87. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_da.htm 
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4. bemærker, at der vil blive gennemført en fuldstændig vurdering af Kommissionens 

foretrukne politiks resultater under budgetmyndighedernes forberedelse af EU's budget; 

5. mener, at programmerne under den flerårige finansielle ramme bør vurdere og bevise 

overholdelsen af nærhedsprincippet, hvad angår påviselig merværdi for de 

støtteberettigede medlemsstater; 

6. er bekymret over, at EU's budgetmidler i visse tilfælde tildeles projekter, som ikke skaber 

effektive resultater; tilskynder derfor Kommissionen til at overveje at indføre vurderinger 

på stedet i forbindelse med projekter, som har en større økonomisk indvirkning lokalt; 

7. gentager opfordringen i sin ovennævnte beslutning af 14. september 2011 om anvendelse 

af nationale konsekvensanalyser som et supplement til dem, som Kommissionen udfører 

– og hvoraf en reform er under drøftelse – med henblik på at støtte den foreslåede 

lovgivning; mener, at Parlamentets nyligt oprettede enheder for konsekvensanalyse vil 

udgøre et positivt supplement til Kommissionens arbejde; 

8. opfordrer Kommissionen til at foreslå Revisionsretten at inddrage særberetninger om delt 

forvaltning af nærheds- og proportionalitetskontrol med EU-instrumenterne, i det omfang 

det er relevant; 

9. anmoder Kommissionen om i overensstemmelse med proportionalitets- og 

nærhedsprincippet at forenkle procedurerne for ansøgning om EU-midler med henblik på 

at gøre ansøgningsproceduren mere effektiv og målrettet; 

10. minder Kommissionen om Parlamentets ansvar for at kontrollere gennemførelsen af EU-

budgettet og for at holde Kommissionen ansvarlig for dens forvaltning; påpeger, at den 

parlamentariske kontrol bl.a. vedrører omkostninger og bør være rettet mod at udbedre de 

uregelmæssigheder, som forekommer, og at forebygge fejl; 

11. forventer, at Kommissionen udvikler synergi mellem EU's budget og nationale og 

subnationale budgetter, og at den indsender dem til en vurdering i lyset af 

nærhedsprincippet. 
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29.5.2015 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER 

til Retsudvalget 

om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 

(2014/2252(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Helga Stevens 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. er af den opfattelse, at beskæftigelses- og socialpolitik hovedsagelig sorterer under 

medlemsstaterne, og at EU har kompetence til at træffe foranstaltninger til samordning af 

medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker ved at fastlægge retningslinjer, og navnlig via 

normative dokumenter for arbejdsmarkedet; tilskynder derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at intensivere drøftelserne om anvendelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet for så vidt angår denne politik; 

2. glæder sig over de nationale parlamenters stærkere samarbejde og øgede deltagelse i den 

europæiske lovgivningsproces i de senere år, som har resulteret i stigende kendskab til de 

principper, som danner grundlag for EU, herunder nærheds- og 

proportionalitetsprincipperne i interinstitutionel sammenhæng; bemærker imidlertid, at 

der stadig bør gøres en yderligere indsats i denne forbindelse; foreslår derfor, at 

Kommissionen som et første skridt på vejen indleder en årlig debat med hvert af de 

nationale parlamenter i det pågældende parlament for at styrke dialogen mellem 

Kommissionen og parlamenterne; 

3. minder om, at Unionen ifølge artikel 5 i Maastrichttraktaten kun handler, hvis og i det 

omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne; 

4. understreger, at Kommissionen bør respektere nærhedsprincippet og sikre europæisk 

merværdi; understreger, at påberåbelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne skal 

begrundes meget grundigt og ikke må anvendes som et påskud for at undergrave dialogen 
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mellem arbejdsmarkedets parter på EU-plan; understreger, at det ved overholdelsen af 

nærhedsprincippet er essentielt at overveje den rolle, der spilles af arbejdsmarkedets 

parter, og sikre deres uafhængighed i overensstemmelse med medlemsstaternes sædvaner 

og traditioner; mener i denne henseende, at overtrædelser af nærhedsprincippet kan få 

utilsigtede konsekvenser såsom manglende tillid til Den Europæiske Union fra borgernes 

side, og at sådanne overtrædelser således bør undgås; 

5. bemærker betydningen af parlamenterne og af deres territoriale virkning og nærhed til 

borgerne, og opfordrer, hvor det er relevant, til større inddragelse af dem i 

varslingssystemet; 

6. tilskynder de nationale parlamenter til at afgive begrundede udtalelser, ikke blot til 

Kommissionens lovgivningsmæssige dokumenter, men også til ikkelovgivningsmæssige 

dokumenter, der går forud for udarbejdelse af EU-lovgivning, for mere effektivt at øve 

indflydelse på kommende EU-initiativer og -retsakter; 

7. minder om, at EU i henhold til nærhedsprincippet kun handler uden for sit område med 

enekompetence, såfremt målene i en planlagt foranstaltning bedre kan gennemføres på 

unionsplan frem for på nationalt, regionalt eller lokalt plan; understreger, at 

nærhedsprincippet følgelig kan føre til en udvidelse af Unionens aktiviteter inden for 

rammerne af dens beføjelser, når omstændighederne kræver det, ligesom det i modsat 

fald kan begrænse eller sætte en stopper for den pågældende handling, hvis denne ikke 

længere er berettiget; understreger, at nærhedsprincippet i denne forbindelse ikke kun 

gælder for EU’s forhold til medlemsstaterne, men også omfatter det regionale og lokale 

plan; 

8. påpeger, at de nationale parlamenter i 2012 for første gang anvendte det gule kort i 

forbindelse med mekanismen for kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet som 

reaktion på forslaget til forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for 

rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser; påpeger 

imidlertid, at nærhedsprincippet ifølge Kommissionen ikke var blevet overtrådt; 

9. mener, at den omstændighed, at Kommissionen i sidste ende trak forslaget tilbage på 

grund af politisk modstand og ifølge Kommissionen ikke på grund af en overtrædelse af 

nærhedsprincippet,  

bør tilskynde de forskellige aktører til at engagere sig i en ny interinstitutionel debat, der 

er bedre gearet til skabe konsensus om sådanne tværnationale aspekter af industrielle 

relationer samt større hensyntagen til subsidiaritetsprincippet; 

10. opfordrer Kommissionen til at give forhåndsoplysninger om sit valg af retsgrundlag for 

retsakter, idet det vil lette samarbejdet med de nationale parlamenter; 

11. tager til efterretning, at de nationale parlamenter i 2013 for anden gang nogensinde 

udnyttede deres ret til at gøre brug af det gule kort i forbindelse med mekanismen for 

kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet, hvilket er et udtryk for de nationale 

parlamenters større interesse, vigtigere rolle og øgede merværdi for så vidt angår 

udformning af EU-lovgivning; 

12. fremhæver, at proceduren med det gule kort, der er et redskab til påvirkning af 
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beslutningstagningen i EU, ville kunne styrkes effektivt, hvis de nationale parlamenter 

udvekslede oplysninger om deres holdninger på et tidligere tidspunkt; tilskynder derfor 

de nationale parlamenter til at udveksle synspunkter om det anvendelsesområde og de 

undersøgelsesmetoder, der anvendes til at vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet; 

13. mener, at betydningen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet ikke er klar, 

og at de nationale parlamenter derfor fortolker dem forskelligt, hvilket gør det vanskeligt 

at nå til enighed og opnå overholdelse af deres afgørelser; glæder sig over, at 

Kommissionen har fastsat fælles kriterier til vurdering af overholdelsen af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; tilskynder de nationale parlamenter og 

andre institutioner til at anvende disse kriterier til at forbedre vurderingen af 

overholdelsen samt koordineringen og effektiviteten af mekanismen for kontrol med 

anvendelsen af nærhedsprincippet; 

14. noterer sig, at de nationale parlamenter var tæt på at bruge det gule kort i forbindelse med 

forslaget om en europæisk anklagemyndighed; mener, at Kommissionens opfølgende 

meddelelse i tilfælde, hvor proceduren med det gule kort støttes af en række nationale 

parlamenter, bør besvare samtlige indsigelser fra disse parlamenter; 

15. gør opmærksom på, at lovgivningen kan have forskellige konsekvenser for store 

virksomheder og små og mellemstore virksomheder, hvilket man bør have i tankerne i 

forbindelse med udformningen af den; mener, at "tænk småt først"-princippet ikke sigter 

på at undtage mikrovirksomheder og SMV'er fra at være omfattet af lovgivningen 

vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, men snarere kunne være et centralt 

element i den politiske proces og spille en vigtig rolle i jobskabelse og vækst ved at 

reducere regulering og bureaukrati for virksomheder og fokusere på intelligent 

regulering, der kan gennemføres på en måde, som sikrer lige konkurrencevilkår for små 

og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder; understreger, at alle arbejdstagere 

har ret til det højeste sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsesniveau på arbejdspladsen uanset 

virksomhedens størrelse, de gældende overenskomster eller hvilken medlemsstat, den 

pågældende er ansat i; 

16. konstaterer, at Kommissionen i stigende grad lægger vægt på de politiske cyklusser og 

konsekvensanalyser; opfordrer det korresponderende udvalg til systematisk at gennemgå 

Kommissionens konsekvensanalyser og Parlamentets forudgående konsekvensanalyse så 

tidligt som muligt i lovgivningsprocessen, idet respekten for de to principper altid skal 

vurderes; mener på den ene side, at konsekvensanalyser ikke skal være en erstatning for 

politiske vurderinger og beslutninger, og på den anden, at ethvert forslag fra 

Kommissionen bør indebære en europæisk merværdi; opfordrer derfor til en mere 

helhedsorienteret tilgang til konsekvensanalyser, som, hvor det er relevant, også dækker 

følgerne af manglende lovgivning. 
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7.5.2015 
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til Retsudvalget 

om årsrapporter om nærhed og proportionalitet 2012-2013 

(2014/2252(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionen på forhånd kontrollerer, om dens 

forslag er nødvendige, og om målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad 

kan opfyldes af medlemsstaterne, og at den begrunder sin handling i relation til 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med artikel 5 i 

protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 

understreger kraftigt betydningen af konsekvensanalyser i forberedelsen af lovforslag 

med henblik på at sikre overholdelsen af disse to principper; understreger ligeledes, at 

Kommissionen bør prioritere at sikre overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, når den evaluerer eksisterende EU-politikker; 

2. minder om, at subsidiaritet også er beskyttet af den omstændighed, at der ikke kan 

vedtages nogen EU-lovgivning uden tilslutning fra et stort flertal af de nationale 

ministerier (der er ansvarlige over for de nationale parlamenter) i Rådet; 

3. bemærker, at subsidiaritet i praksis kun er et problem i en lille del af 

lovgivningsforslagene, hvilket illustreres af, at proceduren med "det orange kort" aldrig 

er blevet udløst, og proceduren med "det gule kort" kun er blevet udløst to gange i løbet 

af seks år; finder, at de nationale parlamenter sandsynligvis er interesseret i forslagenes 

indhold og ikke kun i subsidiaritet, og bemærker, at mange nationale parlamenter styrker 

deres procedurer for at gøre dem i stand til at påvirke den holdning, der vedtages af 

Rådet; 

4. bemærker, at nærhedsprincippet i henhold til traktaterne kun giver Unionen mulighed for 
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at handle på områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, "hvis og i det 

omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte 

handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan"; påpeger, at 

nærhedsprincippet, der er et neutralt retligt princip forbundet med princippet om et 

optimalt handlingsomfang, både kan føre til en udvidelse af Unionens aktiviteter, dog 

inden for rammerne af dens beføjelser, og omvendt til en begrænsning eller indstilling af 

den pågældende handling, når den ikke længere er berettiget; 

5. understreger, at Den Europæiske Union ved udøvelsen af sine beføjelser bør følge 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som anført i artikel 5 i TEU; glæder sig 

over, at overholdelsen af disse to principper i 2012 og 2013 blev kontrolleret omhyggeligt 

af EU-institutionerne og de nationale parlamenter; 

6. påskønner det arbejde, som Udvalget for Konsekvensanalyse har udført vedrørende 

retsakters subsidiaritet og proportionalitet, og opfordrer til et stærkere samarbejde med 

Regionsudvalget og AFCO-udvalget allerede i denne fase af proceduren for så vidt angår 

de to spørgsmål; 

7. opfordrer til, at de lokale og regionale parlamenter høres regelmæssigt og ikke kun om 

enkeltstående spørgsmål; 

8. fremhæver den bemærkelsesværdige stigning i mængden af oplysninger, der udveksles af 

de nationale parlamenter gennem IPEX-systemet, og noterer sig stigningen i antallet af 

begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter (+ 9 % i 2012, + 25 % i 2013); 

bifalder de nationale parlamenters større deltagelse i den europæiske lovgivningsproces, 

især hvad angår kontrollen af lovgivningsforslag set i lyset af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet; 

9. peger på, at de nationale parlamenter både i 2012 og 2013 anvendte proceduren med det 

gule kort i forbindelse med mekanismen for kontrol med anvendelsen af 

nærhedsprincippet; finder derfor, at de nationale parlamenter er blevet bedre til at udnytte 

deres beføjelser inden for rammerne af mekanismen for kontrol med anvendelsen af 

nærhedsprincippet; tilskynder kraftigt de nationale parlamenter til yderligere at udvikle 

deres samarbejde, således at de fuldt ud udnytter den rolle, som de gældende traktater har 

tillagt dem; 

10. er opmærksom på, at mange nationale parlamenter ønsker at påvirke indholdet af 

lovgivningen i stedet for blot at fremkomme med bemærkninger i de forholdsvis få 

tilfælde, hvor subsidiaritet kan være et problem; bifalder det bidrag, som Kommissionen 

har fremlagt inden for rammerne af "Barroso-initiativet"; finder, at den mest effektive 

måde for de nationale parlamenter til at udøve en sådan indflydelse er at udforme den 

holdning, som deres landes ministre indtager på Rådets møder, og at perioden på otte 

uger også kan anvendes til dette formål; 

11. fastholder, at EU-institutionerne skal give de nationale parlamenter mulighed for at 

kontrollere lovgivningsforslag, og at Kommissionen derfor bør levere en detaljeret og 

omfattende begrundelse for sine beslutninger vedrørende subsidiaritet og proportionalitet; 
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12. understreger sin vilje til at sikre overholdelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet gennem analyse af sine egne lovgivningsmæssige 

initiativbetænkninger, forudgående evalueringer af Kommissionens konsekvensanalyser 

og den konstante evaluering af den potentielle EU-merværdi og omkostningerne ved 

fravær af EU-tiltag; 

13. bemærker imidlertid, at flertallet af udtalelserne fra de nationale parlamenter er fremsat 

fra kun et fåtal af nationale parlamenter, og opfordrer derfor de andre parlamenter til 

større deltagelse i den europæiske debat; 

14. tror, at det kunne være nyttigt at diskutere en forlængelse af den frist, som de nationale 

parlamenter har til at afgive en begrundet udtalelse i henhold til artikel 6 i protokollen om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, med henblik på at 

identificere mulige forbedringer i den nuværende lovgivningsmæssige ramme; mener, at 

de nationale parlamenters frist til at afgive en begrundet udtalelse i mellemtiden bør 

beregnes på en fleksibel måde; minder om, at enhver ændring af denne frist vil kræve en 

traktatændring; anbefaler derfor at indlede sådanne overvejelser i rette tid, således at 

spørgsmålet om inddragelsen af de nationale parlamenter kan diskuteres før den næste 

traktatændring; understreger, at man i debatten om en forlængelse af den frist, som de 

nationale parlamenter har i dag, kan overveje de regionale parlamenters rolle og 

spørgsmålet om de ressourcer, de nationale parlamenter råder over; opfordrer også 

Kommissionen til at udtale sig om spørgsmålet om "grønt kort-initiativet" for de 

nationale parlamenter; 

15. mener, at de nationale parlamenter i betragtning af deres erfaring kan bidrage væsentligt 

til den europæiske debat og beslutningsproces; opfordrer derfor de nationale parlamenter 

til fuldt ud at udnytte de beføjelser, som de gældende traktater har tillagt dem, ved bl.a. 

yderligere at udvikle deres samarbejde; 

16. foreslår, at det kan overvejes at indføre en procedure med grønt kort, hvorved nationale 

parlamenter vil være i stand til at iværksætte den europæiske lovgivningsproces og på den 

måde spille en konstruktiv rolle i udformningen af den europæiske lovgivning; finder, at 

en sådan procedure kan indføres gennem en egenforpligtelse fra Kommissionen og ikke 

vil kræve traktatændringer; 

17. påpeger, at de nationale parlamenter i 2012 for første gang anvendte det gule kort 

vedrørende nærhedsprincippet som reaktion på Kommissionens forslag til forordning om 

udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den 

frie udveksling af tjenesteydelser (Monti II); noterer sig, at selv om Kommissionen 

konkluderede, at nærhedsprincippet ikke var blevet tilsidesat, trak den forslaget tilbage på 

grund af manglende politisk støtte; bemærker, at der blev udløst en anden procedure med 

gult kort i 2013 som reaktion på Kommissionens forslag til Rådets forordning om 

oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO); noterer sig, at Kommissionen 

konkluderede, at forslaget var i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og besluttede 

at opretholde det; 

18. understreger den enorme potentielle indvirkning, som afgørelser på EU-niveau i 

forbindelse med indgåelsen af internationale handelsaftaler som f.eks. det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og den omfattende økonomiske og 
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handelsmæssige aftale (CETA) kan have på muligheden for regionalt og lokalt selvstyre, 

herunder afgørelser om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at tage fuldt hensyn til nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet i forhandlinger om internationale handelsaftaler og rapportere 

til Parlamentet om disse aftalers potentielle indvirkninger på subsidiariteten; 

19. bemærker, at begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter påpeger, at der 

foreligger forskellige fortolkninger af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 

minder i denne forbindelse om, at nærhedsprincippet i henhold til traktaterne kun giver 

Unionen mulighed for at handle på områder, der ikke hører ind under dens 

enekompetence, "hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, 

men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-

plan"; minder ligeledes om, at "i medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og 

formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne"; 

opfordrer de nationale parlamenter til at være tro mod ordlyden af TEU, når de vurderer 

overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; anbefaler kraftigt, at 

de nationale parlamenter og EU-institutionerne udveksler synspunkter og praksis 

vedrørende kontrollen med overholdelsen af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 
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