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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. προτείνει να υπενθυμιστούν με την κατάλληλη μορφή στα νομοθετικά όργανα οι 
κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 30 της Συνθήκης 
του Άμστερνταμ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας και αφορούν στον έλεγχο των εν λόγω αρχών, προκειμένου να στηριχτεί 
η ορθή εφαρμογή τους·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση δρα μόνον εάν και 
στο βαθμό που οι στόχοι ενός σχεδιαζόμενου μέτρου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα 
σε ενωσιακό επίπεδο· θεωρεί ότι η εν λόγω αρχή μπορεί ως δυναμική θεώρηση να 
δικαιολογήσει επίσης επέκταση της δραστηριότητας της Ένωσης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της·

3. επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αξιολόγησης αντικτύπου και 
αρχής της επικουρικότητας, επειδή πρόκειται για διαφορετικές έννοιες που θέτουν 
διαφορετικά ζητήματα, ώστε η αξιολόγηση αντικτύπου να παράγει «υλικό» για τον 
έλεγχο της επικουρικότητας·

4. θεωρεί σκόπιμο να διερευνηθεί αν ο μικρός αριθμός επίσημων αιτιολογημένων 
γνωμοδοτήσεων των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την επικουρικότητα ενός μέτρου 
(34 μέσα στο έτος 2010), οφείλεται στο ότι η αρχή της επικουρικότητας τηρείται από 
όλους, ή στο ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να επικαλεστούν την εν λόγω αρχή 
εξαιτίας έλλειψης πόρων· θεωρεί σκόπιμη τη διενέργεια ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

5. επισημαίνει ότι κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση εκδόθηκε μόνο μία απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα 
(για την περιαγωγή (roaming) στην κινητή τηλεφωνία) και δεν έγινε αποδεκτή η 
παραβίαση αυτών των δύο αρχών, διότι ο απαιτηθείς περιορισμός των τιμών για τον 
τελικό καταναλωτή με στόχο την προστασία του, υλοποιείται καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο·

6. συμπεραίνει από τις περιπτώσεις νομοθετικής διαδικασίας που εξετάστηκαν στην έκθεση 
και περιλάμβαναν ενστάσεις όσον αφορά την επικουρικότητα, ότι στην πολιτική 
διαδικασία δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της συλλογιστικής για την 
επικουρικότητα και των γενικότερων εκτιμήσεων επί της ουσίας ή της σκοπιμότητας.


