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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vybízí, aby byly pokyny pro ověřování dodržení zásad subsidiarity a proporcionality 
obsažené v Protokolu č. 30 o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeném 
k Amsterodamské smlouvě vhodným způsobem připomínány orgánům podílejícím se na 
zákonodárné činnosti, aby podporovaly jejich správné uplatňování;

2. připomíná, že Unie jedná v souladu se zásadou subsidiarity jedině v případě, že cíle 
plánovaného opatření lze lépe uskutečnit na úrovni Unie; zastává názor, že uvedená 
zásada jako dynamický koncept má být spíše schopna zdůvodnit rozšíření činnosti Unie 
v rámci jejích pravomocí;

3. poukazuje na to, že by se mělo rozlišovat mezi posuzováním dopadů a zásadou 
subsidiarity, protože se jedná o různé koncepce zabývající se odlišnými záležitostmi, 
přičemž posouzení dopadů může poskytnout „materiál“ pro ověření dodržení zásady 
subsidiarity;

4. považuje za vhodné se zabývat otázkou, zda lze malý počet formálních odůvodněných 
stanovisek vnitrostátních parlamentů k subsidiaritě opatření – 34 v roce 2010 – odůvodnit 
tím, že zásada subsidiarity je všestranně dodržována, nebo tím, že vnitrostátní parlamenty 
tuto zásadu nedokážou uplatňovat kvůli nedostatku zdrojů; považuje za žádoucí, aby 
Evropská komise provedla analýzu této záležitosti;

5. konstatuje, že v časovém úseku, na nějž se vztahuje zpráva, byl vydán jen jeden rozsudek 
Evropského soudního dvora ve věci proporcionality a subsidiarity („roaming“ u mobilní 
telefonie) a bylo popřeno porušení obou těchto zásad, protože omezení cen pro koncové 
spotřebitele v zájmu jejich ochrany je potřebné a tento cíl lze rovněž nejlépe uskutečnit 
na úrovni Unie;

6. shledává na základě prošetřovaných případů zákonodárných postupů, kdy byly 
odstraněny pochybnosti ohledně dodržení zásady subsidiarity, že v politickém procesu 
nelze přesně rozlišovat mezi argumenty týkajícími se subsidiarity a všeobecnými 
úvahami ohledně předmětu a účelnosti;


