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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina teisėkūros institucijas tinkama forma priminti Amsterdamo sutarties Protokole 
Nr. 30 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo įtvirtintas šių principų 
taikymo tikrinimo gaires, siekiant, kad jie būtų taikomi tinkamai;

2. primena, kad pagal subsidiarumo principą Sąjunga veikia tik jei ir kai tikslus, kurių 
siekiama planuojama priemone, geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu; mano, kad 
šiuo principu, kaip dinamiška koncepcija, turėtų būti galima pagrįsti ir Sąjungos veiklos 
išplėtimą neviršijant jos įgaliojimų;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų skirti poveikio vertinimą ir subsidiarumo principą, nes 
jų koncepcija ir ja keliami klausimai skirtingi, o poveikio vertinimas gali suteikti 
„medžiagos“ subsidiarumo tyrimui;

4. mano, kad reikėtų išnagrinėti klausimą, ar faktas, kad nacionaliniai parlamentai pateikia 
mažai oficialių pagrįstų nuomonių dėl tam tikros priemonės subsidiarumo – 2010 m. jų 
pateikta 34, sietinas su tuo, kad subsidiarumo principo visuotinai laikomasi, ar su tuo, kad 
nacionaliniai parlamentai stokodami išteklių negali pasinaudoti šiuo principu; mano, kad 
būtų tikslinga Europos Komisijai atlikti tyrimą;

5. pažymi, kad per ataskaitinį laikotarpį priimtas tik vienas Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimas dėl proporcingumo ir subsidiarumo (dėl mobiliosios telefonijos 
tarptinklinio ryšio) ir abiejų šių principų pažeidimas buvo paneigtas, nes galutiniams 
vartotojams taikomas kainas riboti būtina siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir šį tikslą 
geriausiai galima pasiekti Sąjungos lygmeniu;

6. daro išvadą, remdamasis ataskaitoje tirtais teisėkūros procesų atvejais, kai buvo kilusių 
abejonių dėl subsidiarumo, kad politiniame procese negalima griežtai atskirti argumentų 
dėl subsidiarumo ir bendrųjų svarstymų dėl dalyko esmės ir tikslingumo.


