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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is in dit verband ingenomen met het feit dat de Commissie vooraf verifieert of haar 

voorstellen noodzakelijk zijn en of de doelstellingen van het overwogen optreden niet 

voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, en dat zij haar optreden 

motiveert in het licht van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, in 

overeenstemming met artikel 5 van het Protocol betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; wijst met klem op het belang van 

effectbeoordelingen om te waarborgen dat deze twee beginselen bij de voorbereiding van 

wetgevingsvoorstellen in acht worden genomen; onderstreept tevens dat het voor de 

Commissie ook bij de beoordeling van bestaande beleidsmaatregelen van de EU een 

prioriteit zou moeten zijn om erop toe te zien dat de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid in acht worden genomen; 

2. herinnert eraan dat de subsidiariteit ook wordt beschermd door het feit dat er geen 

Europese wetgeving kan worden goedgekeurd zonder de instemming van een grote 

meerderheid van de nationale ministers (die zich voor hun nationale parlement moeten 

verantwoorden) in de Raad; 

3. merkt op dat de subsidiariteit in de praktijk alleen speelt bij een kleine minderheid van de 

wetgevingsvoorstellen, zoals wordt geïllustreerd door het feit dat de 

"oranjekaartprocedure" nog nooit is gebruikt en de "gelekaartprocedure" in zes jaar slechts 

twee maal is toegepast; is van mening dat de nationale parlementen waarschijnlijk meer in 

de inhoud van voorstellen geïnteresseerd zijn dan alleen in subsidiariteit, en merkt op dat 

veel nationale parlementen werken aan een versterking van hun procedures, zodat zij 

invloed kunnen uitoefenen op het standpunt dat de minister in de Raad vertegenwoordigt; 

4. merkt op dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, zoals verankerd in de Verdragen, 

de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts mag 

optreden "indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet 

voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 

verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden 

beter door de Unie kunnen worden bereikt"; wijst erop dat de subsidiariteit, een neutraal 

rechtsbeginsel dat verband houdt met het optimale niveau van optreden, ertoe kan dienen 

om, wanneer de omstandigheden dit vereisen, de werkzaamheden van de Unie uit te 

breiden, zonder dat zij evenwel haar bevoegdheden mag overschrijden, dan wel het 

optreden van de Unie in te perken of stop te zetten wanneer dit optreden niet langer 

gerechtvaardigd is; 

5. benadrukt dat de Europese Unie zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden moet laten 

leiden door de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, zoals bepaald in artikel 5 

VEU; is ingenomen met het feit dat de EU-instellingen en de nationale parlementen in 

2012 en 2013 zorgvuldig hebben toegezien op de inachtneming van deze twee beginselen; 

6. heeft waardering voor het werk van het effectbeoordelingscomité inzake vraagstukken die 
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verband houden met de subsidiariteit en evenredigheid van wettelijke maatregelen, en 

wenst dat reeds in deze fase van de procedure nauwer wordt samengewerkt met het 

Comité van de Regio's en de Commissie AFCO met betrekking tot deze twee verwante 

thema's; 

7. wenst dat de lokale en regionale parlementen regelmatig worden geraadpleegd en niet 

alleen over eenmalige kwesties; 

8. benadrukt de vermeldenswaardige toename van de informatie die de nationale 

parlementen via IPEX hebben uitgewisseld, en neemt kennis van de toename van het 

aantal gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen (+ 9 % in 2012, + 25 % in 

2013); is verheugd over de nauwere betrokkenheid van de nationale parlementen bij het 

Europese wetgevingsproces, met name via de toetsing van wetgevingsvoorstellen aan het 

subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel; 

9. wijst erop dat de nationale parlementen zowel in 2012 als in 2013 in het kader van de 

subsidiariteitstoetsing de gelekaartprocedure hebben gebruikt; is daarom van mening dat 

de nationale parlementen inmiddels beter in staat zijn om gebruik te maken van de 

prerogatieven die zij binnen het mechanisme voor subsidiariteitstoetsing hebben; moedigt 

de nationale parlementen ten zeerste aan om hun onderlinge samenwerking nog verder te 

ontwikkelen teneinde de rol die de bestaande Verdragen hun toekennen, ten volle te 

kunnen vervullen; 

10. beseft dat veel nationale parlementen de inhoud van wetgeving willen beïnvloeden en niet 

alleen opmerkingen willen maken in het vrij kleine aantal gevallen waarin de subsidiariteit 

een probleem kan vormen; is verheugd over de bijdragen die in het kader van het 

"initiatief-Barroso" bij de Commissie zijn ingediend; is van mening dat de nationale 

parlementen deze invloed het effectiefst kunnen uitoefenen door voorafgaande aan 

Raadsvergaderingen gestalte te geven aan het standpunt dat hun nationale ministers zullen 

innemen, en dat de periode van acht weken ook voor dit doel kan worden benut; 

11. stelt dat de Europese instellingen de nationale parlementen in staat moeten stellen om 

wetgevingsvoorstellen te toetsen en dat de Commissie daarom haar besluiten ten aanzien 

van subsidiariteit en evenredigheid gedetailleerd en uitvoerig moet motiveren; 

12. is vastbesloten zich in te zetten voor de inachtneming van de beginselen van subsidiariteit 

en evenredigheid door middel van de beoordeling van zijn eigen initiatiefverslagen van 

wetgevende aard, de voorafgaande beoordeling van effectbeoordelingen van de 

Commissie en de voortdurende beoordeling van de potentiële meerwaarde van optreden in 

EU-verband en van de "kosten van het niet-bestaan van Europa"; 

13. merkt evenwel op dat de meeste adviezen van nationale parlementen worden uitgebracht 

door slechts enkele nationale kamers, en moedigt de overige kamers aan om actiever deel 

te nemen aan het Europese debat; 

14. is van mening dat het nuttig zou kunnen zijn een discussie te voeren over de verlenging 

van de termijn waarbinnen de nationale parlementen een gemotiveerd advies kunnen 

toezenden overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, om vast te stellen waar verbeteringen in 
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het huidige wetgevingskader mogelijk zijn; is van mening dat ondertussen flexibel moet 

worden omgegaan met de termijn waarbinnen de nationale parlementen een gemotiveerd 

advies kunnen toezenden; herinnert eraan dat voor elke wijziging van deze uiterste termijn 

een Verdragswijziging  noodzakelijk zou zijn; beveelt derhalve aan deze discussie tijdig 

aan te gaan om ervoor te zorgen dat de kwestie van de betrokkenheid van nationale 

parlementen wordt besproken vóór de volgende wijziging van de Verdragen; benadrukt 

dat in het debat over de verlenging van de huidige aan de nationale parlementen 

toegekende termijn tevens de kwestie van de rol van de regionale parlementen in 

overweging kan worden genomen, alsook de kwestie van de middelen die de nationale 

parlementen tot hun beschikking hebben; roept de Commissie derhalve ook op zich uit te 

spreken over de kwestie van een "groenekaartinitiatief" voor de nationale parlementen; 

15. is van mening dat de nationale parlementen, gezien hun ervaring, een belangrijke bijdrage 

aan het Europese debat en besluitvormingsproces kunnen leveren; moedigt de nationale 

parlementen daarom aan om ten volle gebruik te maken van de bevoegdheden die de 

bestaande Verdragen hun toekennen, o.a. door hun onderlinge samenwerking verder te 

ontwikkelen; 

16. stelt voor te onderzoeken of een "groenekaartprocedure" kan worden ingevoerd, die de 

nationale parlementen de mogelijkheid biedt om de aanzet te geven tot Europese 

wetgeving en zo een constructieve rol in het Europese wetgevingsproces te spelen; is van 

mening dat het voor de invoering van een dergelijke procedure voldoende is als de 

Europese Commissie zich tot deze aanpak verplicht, en dat een Verdragswijziging niet 

vereist is; 

17. wijst erop dat de nationale parlementen in 2012 voor het eerst de gelekaartprocedure 

hebben toegepast met betrekking tot het subsidiariteitsbeginsel, als reactie op het voorstel 

van de Commissie voor een verordening inzake de uitoefening van het recht om 

collectieve actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 

dienstverrichting (Monti II); merkt op dat de Commissie weliswaar concludeerde dat het 

subsidiariteitsbeginsel niet was geschonden, maar dat zij het voorstel toch wegens gebrek 

aan politieke steun heeft ingetrokken; stelt vast dat in 2013 een tweede gelekaartprocedure 

is toegepast naar aanleiding van het voorstel van de Commissie voor een verordening van 

de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie; merkt op dat de Commissie 

tot de conclusie is gekomen dat het voorstel in overeenstemming is met het 

subsidiariteitsbeginsel, en besloten heeft het te handhaven; 

18. onderstreept dat besluiten op EU-niveau over de sluiting van internationale 

handelsakkoorden, zoals het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen 

(TTIP) en de brede economische en handelsovereenkomst (CETA), een enorme weerslag 

kunnen hebben op de beleidsruimte van het regionale en lokale zelfbestuur, o.a. op 

besluiten over diensten van algemeen economisch belang; verzoekt de Commissie en de 

Raad bij onderhandelingen over internationale handelsakkoorden ten volle rekening te 

houden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en aan het Parlement 

verslag uit te brengen over de mogelijke gevolgen van zulke akkoorden voor de 

subsidiariteit; 

19. merkt op dat de door de nationale parlementen uitgebrachte gemotiveerde adviezen erop 
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wijzen dat er uiteenlopende interpretaties van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid bestaan; herinnert er in dit verband aan dat overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel, zoals geformuleerd in de Verdragen, de Unie op de gebieden die 

niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts mag optreden "indien en voor 

zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op 

centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 

bereikt"; herinnert er tevens aan dat krachtens het evenredigheidsbeginsel "de inhoud en 

de vorm van het optreden van de Unie niet verder gaan dan wat nodig is om de 

doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken"; moedigt de nationale parlementen 

ertoe aan zich aan de letter van het VEU te houden wanneer zij de naleving van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beoordelen; beveelt de nationale 

parlementen en de Europese instellingen met klem aan met elkaar van gedachten te 

wisselen over de subsidiariteits- en evenredigheidstoetsing en desbetreffende praktijken 

uit te wisselen; 
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