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Amendement 1
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en besluiten te nemen 
op het meest passende niveau en zo dicht 
mogelijk bij de burgers;

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en besluiten te nemen 
op het meest passende niveau;

Or. en

Amendement 2
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat, hoewel de economische
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en besluiten te nemen 
op het meest passende niveau en zo dicht 
mogelijk bij de burgers;

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en op transparante 
wijze besluiten te nemen op het meest 
passende niveau, zo dicht mogelijk bij de 
burgers en minder bureaucratisch;

Or. fi
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Amendement 3
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en besluiten te nemen 
op het meest passende niveau en zo dicht 
mogelijk bij de burgers;

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid en een 
versterking van de bevoegdheden van de 
Unie op verschillende gebieden, het 
eveneens van wezenlijk belang is een 
duidelijk begrip van de scheiding van de 
bevoegdheden in het meerlagige 
bestuursstelsel van de Europese Unie te 
behouden, en besluiten te nemen op het 
meest passende niveau en zo dicht 
mogelijk bij de burgers;

Or. pt

Amendement 4
Zdravka Bušić

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en besluiten te nemen 
op het meest passende niveau en zo dicht 
mogelijk bij de burgers;

1. wijst erop dat, hoewel de economische 
en financiële crises vragen om een betere 
coördinatie van het beleid op verschillende 
gebieden, het eveneens van wezenlijk 
belang is een duidelijk begrip van de 
scheiding van de bevoegdheden in het 
meerlagige bestuursstelsel van de Europese 
Unie te behouden, en na een transparant 
debat besluiten te nemen op het meest 
passende niveau en zo dicht mogelijk bij de 
burgers;
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Or. hr

Amendement 5
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, die 
neergelegd zijn in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
protocol nr. 2, een algemeen en 
fundamenteel karakter hebben en bindend 
zijn voor de instellingen bij al hun 
activiteiten, met als enige uitzondering het 
niet van toepassing zijn van het beginsel 
van subsidiariteit op de weinige 
beleidsgebieden die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Unie behoren;

2. herhaalt dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, die 
neergelegd zijn in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
protocol nr. 2, een algemeen karakter 
hebben en bindend zijn voor de 
instellingen bij al hun activiteiten, met als 
uitzondering het niet van toepassing zijn 
van het beginsel van subsidiariteit op de 
weinige beleidsgebieden die tot de 
exclusieve bevoegdheid van de Unie 
behoren;

Or. en

Amendement 6
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, die 
neergelegd zijn in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
protocol nr. 2, een algemeen en 
fundamenteel karakter hebben en 
bindend zijn voor de instellingen bij al 
hun activiteiten, met als enige 
uitzondering het niet van toepassing zijn 
van het beginsel van subsidiariteit op de 
weinige beleidsgebieden die tot de 

2. wijst erop dat de Europese instellingen 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, die neergelegd zijn in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en in protocol nr. 2 moeten 
eerbiedigen; merkt op dat het beginsel van 
subsidiariteit overeenkomstig artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
enkel van toepassing is op de
beleidsgebieden die niet tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Unie behoren;
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exclusieve bevoegdheid van de Unie 
behoren;

Or. pt

Amendement 7
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herhaalt dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, die 
neergelegd zijn in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
protocol nr. 2, een algemeen en
fundamenteel karakter hebben en bindend 
zijn voor de instellingen bij al hun 
activiteiten, met als enige uitzondering het 
niet van toepassing zijn van het beginsel 
van subsidiariteit op de weinige
beleidsgebieden die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Unie behoren;

2. herhaalt dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, die 
neergelegd zijn in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
protocol nr. 2, een fundamenteel karakter 
hebben en bindend zijn voor de 
instellingen bij de uitoefening van de 
bevoegdheden van de Unie, met als enige 
uitzondering het niet van toepassing zijn 
van het beginsel van subsidiariteit op de 
beleidsgebieden die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Unie behoren;

Or. it

Amendement 8
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor om na te gaan of het 
nuttig kan zijn om op EU-niveau 
inhoudelijke criteria vast te stellen om de 
naleving van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel te evalueren;

Or. pt



AM\1004530NL.doc 7/26 PE519.763v01-00

NL

Amendement 9
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de nationale 
parlementen krachtens Protocol 2 formeel 
de mogelijkheid hebben hun standpunt 
kenbaar te maken aan de Uniewetgever 
over de vraag of een nieuw wetsontwerp 
in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel, conform de eis dat 
de doelstellingen van dat wetsontwerp, 
vanwege de omvang en de gevolgen ervan, 
beter bewerkstelligd kunnen worden door 
de Unie dan op het niveau van de 
lidstaten; 

Or. en

Amendement 10
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het cruciale belang van 
effectbeoordelingen als instrument ter 
ondersteuning van de besluitvorming in 
het kader van het wetgevingsproces en 
benadrukt dat het noodzakelijk is om in 
dat verband voldoende aandacht te 
schenken aan subsidiariteit en 
evenredigheid;

Or. pt
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Amendement 11
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299 
bedroegen;

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen inzake de verdiensten van een 
wetsontwerp, terwijl deze aantallen voor 
2010 respectievelijk 41 en 299 bedroegen;

Or. en

Amendement 12
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen waarin werd aangevoerd dat 
een ontwerp van wetgevingshandeling niet 
in overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 

3. is verheugd over de nauwere 
betrokkenheid van de nationale 
parlementen bij het Europese 
wetgevingsproces en over het feit dat zij 
meer dan ooit belang tonen in de correcte 
toepassing van deze beginselen door de 
instellingen van de Unie; dit wordt 
geïllustreerd door het feit dat het Europees 
Parlement in 2011 523 bijdragen heeft 
ontvangen, waarvan er slechts 77 met 
redenen omklede adviezen waren waarin 
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bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299
bedroegen;

werd aangevoerd dat een ontwerp van 
wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, terwijl deze 
aantallen voor 2010 respectievelijk 299 en 
41 bedroegen;

Or. pt

Amendement 13
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299 
bedroegen;

3. neemt nota van het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299 
bedroegen;

Or. it

Amendement 14
Andrej Plenković

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299 
bedroegen;

3. is verheugd over het feit dat de 
parlementen van de lidstaten meer dan ooit 
belang tonen in de correcte toepassing van 
deze beginselen door de instellingen van de 
Unie; dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat het Europees Parlement in 2011 77 met 
redenen omklede adviezen heeft ontvangen 
waarin werd aangevoerd dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling niet in 
overeenstemming was met het 
subsidiariteitsbeginsel, en 523 andere 
bijdragen waarin onder meer de niet-
naleving van het evenredigheidsbeginsel 
werd bekritiseerd, terwijl deze aantallen 
voor 2010 respectievelijk 41 en 299 
bedroegen; het Europees Parlement geeft 
aan bereid te zijn alle vormen van 
samenwerking en interparlementaire 
dialoog met de nationale parlementen 
voort te zetten en te versterken;

Or. hr

Amendement 15
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
parlementaire controle door zowel het 
Europees Parlement als de nationale 
parlementen; stelt voor de nationale 
parlementen uitgebreide ondersteuning te 
bieden zodat zij hun controlemiddelen 
kunnen toepassen; stelt voor de nationale 
parlementen een leidraad ter beschikking 
te stellen met behulp waarvan het 
beoordelen van de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel kan worden 
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vergemakkelijkt;

Or. de

Amendement 16
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het 
subsidiariteitsbeginsel een politieke 
richtsnoer vormt voor de uitvoering van 
de bevoegdheden op het niveau van de 
Unie; betreurt dat het bijgevolg niet 
mogelijk is om dit beginsel te laten 
handhaven door een rechtbank binnen dit 
stelsel;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel
een politieke richtsnoer vormt voor de 
uitvoering van de bevoegdheden op het 
niveau van de Unie; betreurt dat het 
bijgevolg niet mogelijk is om dit beginsel 
te laten handhaven door een rechtbank 
binnen dit stelsel;

4. benadrukt dat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, overeenkomstig artikel 
263 VWEU, bevoegd is om de wettigheid 
van wetgevingshandelingen ten aanzien 
van de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel na te gaan;

Or. pt
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Amendement 18
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel 
een politieke richtsnoer vormt voor de 
uitvoering van de bevoegdheden op het 
niveau van de Unie; betreurt dat het 
bijgevolg niet mogelijk is om dit beginsel 
te laten handhaven door een rechtbank 
binnen dit stelsel;

4. benadrukt dat het subsidiariteitsbeginsel 
een politieke richtsnoer vormt voor de 
uitvoering van de bevoegdheden op het 
niveau van de Unie;

Or. it

Amendement 19
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er anderzijds op dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie in 
overeenstemming met de Verdragen 
bevoegd is ingeval van "schending van de 
Verdragen of van enige uitvoeringsregeling 
daarvan", en dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid krachtens 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
tot deze regels behoren; wijst erop dat de 
rechterlijke toetsing van de validiteit van 
de rechtshandelingen van de Unie 
bijgevolg de naleving van deze beginselen 
omvat;

5. wijst erop dat het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in overeenstemming met de 
Verdragen bevoegd is uitspraak te doen 
inzake elk ingesteld beroep ingeval van 
"schending van de Verdragen of van enige 
uitvoeringsregeling daarvan", en dat de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid krachtens het Verdrag 
betreffende de Europese Unie tot deze 
regels behoren; wijst erop dat de 
rechterlijke toetsing van de validiteit van 
de rechtshandelingen van de Unie 
bijgevolg de naleving van deze beginselen 
omvat;

Or. pt
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Amendement 20
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt echter dat wanneer deze 
naleving wordt onderzocht met betrekking 
tot complexe economische situaties, het 
onderzoek van het Hof van Justitie van de 
opgegeven redenen voor de maatregelen 
beperkt blijft tot de in de overwegingen en 
toelichting van de wetgevingshandeling 
opgegeven redenen, gelet op het feit dat de 
wettelijkheid van een in deze context 
aangenomen maatregel enkel kan worden 
ondermijnd indien de maatregel duidelijk 
niet strookt met de doelstelling die de 
bevoegde instellingen trachten na te 
streven;

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt echter dat wanneer deze 
naleving wordt onderzocht met betrekking 
tot complexe economische situaties, het 
onderzoek van het Hof van Justitie van de 
opgegeven redenen voor de maatregelen 
beperkt blijft tot de in de overwegingen en 
toelichting van de wetgevingshandeling 
opgegeven redenen, gelet op het feit dat de 
wettelijkheid van een in deze context 
aangenomen maatregel enkel kan worden 
ondermijnd indien de maatregel duidelijk 
niet strookt met de doelstelling die de 
bevoegde instellingen trachten na te 

6. benadrukt dat het Hof van Justitie in het 
arrest van 12 mei 2011, zaak C-176/09, 
Luxemburg/Parlement en Raad, 
verklaard heeft dat het 
evenredigheidsbeginsel "vereist dat de 
middelen waarmee een bepaling van het 
recht van de Unie de legitiem door de 
betrokken regeling nagestreefde 
doelstellingen beoogt te bereiken, daartoe 
geschikt zijn en niet verder gaan dan 
daarvoor noodzakelijk is", aangezien "op 
gebieden waarop de wetgever van de Unie 
over een ruime regelgevende bevoegdheid 
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streven; beschikt", de wettelijkheid van een in deze 
context aangenomen maatregel enkel kan 
worden ondermijnd indien de maatregel 
duidelijk niet strookt met de doelstelling 
die de bevoegde instellingen trachten na te 
streven, wat echter niet wegneemt dat de 
wetgever van de Unie "zijn keuze op 
objectieve criteria moet baseren" en dat 
hij, in het kader van de beoordeling van 
de lasten die verschillende mogelijke 
maatregelen meebrengen, "moet 
onderzoeken of de gekozen maatregel, 
gelet op de nagestreefde doelstellingen, –
zelfs aanzienlijke – negatieve 
economische gevolgen voor bepaalde 
marktdeelnemers rechtvaardigt";

Or. pt

Amendement 22
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel
zoals dit opgenomen is in de Verdragen 
enkel maatregelen van de Unie toelaat 
"indien en voorzover de doelstellingen 
van het overwogen optreden niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt", wat betekent dat 
de "subsidiariteitsanalyse" tot op zekere 
hoogte eveneens een 
"evenredigheidsanalyse" met zich 
meebrengt, wat de functionele 
complementariteit van de twee beginselen 
onderstreept;

Schrappen

Or. en
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Amendement 23
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel 
zoals dit opgenomen is in de Verdragen 
enkel maatregelen van de Unie toelaat 
"indien en voorzover de doelstellingen van 
het overwogen optreden niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt", wat betekent dat de 
"subsidiariteitsanalyse" tot op zekere 
hoogte eveneens een 
"evenredigheidsanalyse" met zich 
meebrengt, wat de functionele 
complementariteit van de twee beginselen 
onderstreept;

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel 
zoals dit opgenomen is in de Verdragen 
enkel maatregelen van de Unie toelaat op 
gebieden die niet onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen "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", wat 
betekent dat de "subsidiariteitsanalyse" tot 
op zekere hoogte eveneens een 
"evenredigheidsanalyse" met zich 
meebrengt, wat de functionele 
complementariteit van de twee beginselen 
onderstreept; is van mening dat 
subsidiariteit als neutraal juridisch 
beginsel dat verband houdt met het idee 
van een optimale territoriale benadering, 
zowel kan leiden tot een uitbreiding van 
het optreden van de Unie in het kader van 
haar bevoegdheden, wanneer dat gezien 
de omstandigheden noodzakelijk is, als tot 
een beperking of stopzetting van de 
respectieve maatregel wanneer dat 
gerechtvaardigd kan worden;

Or. pt

Amendement 24
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel 
zoals dit opgenomen is in de Verdragen 
enkel maatregelen van de Unie toelaat 
"indien en voorzover de doelstellingen van 
het overwogen optreden niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt", wat betekent dat de 
"subsidiariteitsanalyse" tot op zekere 
hoogte eveneens een 
"evenredigheidsanalyse" met zich 
meebrengt, wat de functionele 
complementariteit van de twee beginselen 
onderstreept;

7. merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel 
zoals dit opgenomen is in de Verdragen 
enkel maatregelen van de Unie toelaat 
"indien en voorzover de doelstellingen van 
het overwogen optreden niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt", terwijl het 
evenredigheidsbeginsel bepaalt dat de 
inhoud en de vorm van het optreden niet 
meer mogen omvatten dan hetgeen 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de verdragen; 
herinnert eraan dat subsidiariteit en 
evenredigheid nauw met elkaar 
verbonden, maar verschillende beginselen 
zijn: terwijl het subsidiariteitsbeginsel 
betrekking heeft op de mogelijkheid van 
de Unie om in te grijpen in gebieden die 
niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
EU behoren, heeft het 
evenredigheidsbeginsel betrekking op de 
geschiktheid van de door de wetgever 
benutte middelen voor de doelen die hij 
daarmee nastreeft en geldt het als 
algemene regel voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van de EU; herinnert er 
daarom aan dat de beoordeling van de 
evenredigheid van een wetsontwerp 
logischerwijs na de beoordeling van de 
subsidiariteit plaatsvindt, maar dat de 
subsidiariteitsanalyse zonder 
evenredigheidsanalyse niet doeltreffend 
genoeg zou zijn;

Or. it

Amendement 25
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de Commissie in 2012 
slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) heeft ontvangen over kwesties in 
verband met de naleving van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid, en 
spoort de leden aan meer gebruik te 
maken van dit instrument van 
parlementaire controle;

8. stelt vast dat de Commissie in 2012 
slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) heeft ontvangen over kwesties in 
verband met de naleving van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid;

Or. en

Amendement 26
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de Commissie in 2012 
slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) heeft ontvangen over kwesties in 
verband met de naleving van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid, en 
spoort de leden aan meer gebruik te 
maken van dit instrument van 
parlementaire controle;

8. merkt op dat de Commissie in 2012 
slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) ontving over kwesties in verband met 
de naleving van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid;

Or. pt

Amendement 27
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. betreurt dat de Commissie in 2012 8. stelt vast dat de Commissie in 2012 
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slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) heeft ontvangen over kwesties in 
verband met de naleving van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid, en 
spoort de leden aan meer gebruik te 
maken van dit instrument van 
parlementaire controle;

slechts een klein aantal parlementaire 
vragen (32 op een totaal van meer dan 12 
000) heeft ontvangen over kwesties in 
verband met de naleving van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid, en
neemt derhalve nota van het feit dat de 
nationale parlementen slechts in zeer 
geringe mate gebruik hebben gemaakt van 
dit instrument van parlementaire controle;

Or. it

Amendement 28
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
voor geen enkel Commissievoorstel 
voldoende met redenen omklede adviezen 
werden ontvangen om de "gele of oranje 
kaart"-procedures in werking te doen 
treden krachtens het protocol;

9. merkt echter op dat er voor geen enkel 
Commissievoorstel voldoende met redenen 
omklede adviezen werden ontvangen om 
de "gele of oranje kaart"-procedures in 
werking te doen treden krachtens het 
protocol;

(Verplaatsen naar paragraaf 3 bis (nieuw))

Or. en

Amendement 29
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
voor geen enkel Commissievoorstel 
voldoende met redenen omklede adviezen 
werden ontvangen om de "gele of oranje 
kaart"-procedures in werking te doen 
treden krachtens het protocol;

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
in de referentieperiode voor geen enkel 
Commissievoorstel voldoende met redenen 
omklede adviezen werden ontvangen om 
de "gele of oranje kaart"-procedures in 
werking te doen treden krachtens het 
protocol;

Or. de

Amendement 30
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
voor geen enkel Commissievoorstel 
voldoende met redenen omklede adviezen 
werden ontvangen om de "gele of oranje 
kaart"-procedures in werking te doen 
treden krachtens het protocol;

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; stelt 
echter vast dat die 64 met redenen 
omklede adviezen slechts 10 % van de in 
het totaal 622 adviezen uitmaken die in 
het kader van de respectieve politieke 
dialoog door de nationale parlementen 
naar de Commissie werden gezonden in 
2011; vestigt voorts de aandacht op het feit 
dat er voor geen enkel Commissievoorstel 
voldoende met redenen omklede adviezen 
werden ontvangen om de "gele of oranje 
kaart"-procedures in werking te doen 
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treden krachtens het protocol;

Or. pt

Amendement 31
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64 
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
voor geen enkel Commissievoorstel
voldoende met redenen omklede adviezen 
werden ontvangen om de "gele of oranje 
kaart"-procedures in werking te doen 
treden krachtens het protocol;

9. benadrukt dat de Commissie in 2011 64
met redenen omklede adviezen heeft 
ontvangen in de zin van protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, wat een aanzienlijke 
toename is in vergelijking met 2010; 
vestigt echter de aandacht op het feit dat er 
in 2011 voor wetsvoorstellen onvoldoende 
met redenen omklede adviezen werden 
ontvangen om de "gele of oranje kaart"-
procedures in werking te doen treden 
krachtens het protocol; stelt daarentegen 
vast dat op 22 mei 2012 voor het eerst een 
"gele kaart" is getrokken voor een 
voorstel van de Commissie (voorstel voor 
een verordening van de Raad betreffende 
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"); onderstreept dat de Commissie het 
voorstel niet heeft ingetrokken omdat zij 
achtte dat inbreuk was gemaakt op het 
subsidiariteitbeginsel, maar omdat zij 
vaststelde dat het onwaarschijnlijk was 
dat het voorstel binnen het Europees 
Parlement en de Raad de nodige politieke 
steun zou krijgen om te kunnen worden 
aangenomen;

Or. it
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Amendement 32
Carlo Casini

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van mening dat het mechanisme voor 
de analyse van het subsidiariteitsbeginsel 
gezien en gebruikt moet worden als 
belangrijk instrument voor samenwerking 
tussen Europese en nationale 
instellingen; verheugt zich dat dit 
instrument in de praktijk wordt aangepast 
aan het systeem van overleg en 
dialoogvoering tussen de verschillende 
institutionele niveaus van het meerlagige 
Europese systeem.

Or. it

Amendement 33
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat de 
nationale parlementen in een aantal met 
redenen omklede adviezen hebben 
gewezen op de ontoereikendheid of 
afwezigheid van de motivering van een 
aantal wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie ten aanzien van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. pt

Amendement 34
Evelyn Regner



PE519.763v01-00 22/26 AM\1004530NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt daarom voor te onderzoeken 
wat de redenen zijn van het geringe aantal 
formele, met redenen omklede adviezen 
van de nationale parlementen en te 
vragen of dit te maken heeft met het feit 
dat het subsidiariteitsbeginsel overal 
wordt nageleefd of dat de nationale 
parlementen dit beginsel vanwege een 
gebrek aan middelen of een te korte 
termijn niet kunnen inroepen; wenst dat 
de Europese Commissie dit onderzoekt;

Or. de

Amendement 35
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat de Europese 
instellingen de juiste omstandigheden 
moeten creëren om de nationale 
parlementen in staat te stellen om toezicht 
uit te oefenen op de 
wetgevingsvoorstellen, door te garanderen 
dat de Commissie haar 
wetgevingsvoorstellen gedetailleerd en 
uitvoerig motiveert ten aanzien van de 
subsidiariteit en evenredigheid, 
overeenkomstig artikel 5 van protocol nr. 
2 bij het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie;

Or. pt
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Amendement 36
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. merkt in dat opzicht eveneens op 
dat de huidige termijnen voor het 
uitvoeren van de controle op de 
subsidiariteit en de evenredigheid door de 
nationale parlementen vaak te kort 
worden geacht;

Or. pt

Amendement 37
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. wijst erop dat het de 
verantwoordelijkheid van de Europese 
instellingen is om te garanderen dat de 
wetgeving duidelijk is, eenvoudig kan 
worden begrepen en geen onnodige 
administratieve lasten oplevert voor de 
burgers en de ondernemingen.

Or. pt

Amendement 38
Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende 
bezorgdheid heerst in lidstaten als het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland over 
het feit dat de instellingen van de 
Europese Unie zich te veel bemoeien met 
binnenlandse kwesties.

Schrappen

Or. pt

Amendement 39
Andrew Duff

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid 
heerst in lidstaten als het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland over het feit dat 
de instellingen van de Europese Unie zich 
te veel bemoeien met binnenlandse 
kwesties.

10. wijst erop dat er bezorgdheid heerst in 
een aantal lidstaten over Europese 
wetgeving die een bemoeienis betekent 
met kwesties die vanwege hun omvang het 
beste aan de lidstaten kunnen worden 
overgelaten; juicht derhalve de uitspraak 
toe die de heer Barroso als voorzitter van 
de Europese Commissie deed in zijn 
"Staat van de Unie"-toespraak, dat de EU 
groot moet zijn in grote kwesties en 
kleiner in kleinere kwesties.

Or. en

Amendement 40
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid 
heerst in lidstaten als het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland over het feit dat 
de instellingen van de Europese Unie zich 
te veel bemoeien met binnenlandse 

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid 
heerst in veel lidstaten, zoals het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland, over het feit dat 
de instellingen van de Europese Unie zich 
te veel bemoeien met binnenlandse 
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kwesties. kwesties.

Or. fi

Amendement 41
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid 
heerst in lidstaten als het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland over het feit dat 
de instellingen van de Europese Unie zich 
te veel bemoeien met binnenlandse 
kwesties.

10. wijst erop dat er groeiende bezorgdheid 
heerst in bepaalde lidstaten zoals het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland over het 
feit dat de instellingen van de Europese 
Unie zich te veel bemoeien met 
binnenlandse kwesties.

Or. de

Amendement 42
Andrej Plenković

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende 
bezorgdheid heerst in lidstaten als het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland over 
het feit dat de instellingen van de Europese 
Unie zich te veel bemoeien met 
binnenlandse kwesties.

10. wijst erop dat er in bepaalde lidstaten 
(zoals het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland) politieke partijen zijn die 
bezorgd zijn dat de instellingen van de 
Europese Unie zich te veel bemoeien met 
binnenlandse kwesties. In dit verband 
moet de EU met een effectieve 
communicatiestrategie komen om burgers 
te informeren over de rol en 
bevoegdheden van de EU.

Or. hr

Amendement 43
Carlo Casini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat er groeiende 
bezorgdheid heerst in lidstaten als het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland over 
het feit dat de instellingen van de 
Europese Unie zich te veel bemoeien met 
binnenlandse kwesties.

10. is van mening dat het mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing kritisch 
tegen het licht moet worden gehouden in 
het kader van een vergroting van de 
democratische legitimiteit.

Or. it


