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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. stelt voor om de bij de wetgeving betrokken instellingen op gepaste wijze te herinneren 
aan de richtsnoeren die in protocol nr. 30 bij het Verdrag van Amsterdam betreffende de 
toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel voor de controle van 
deze beginselen zijn vastgesteld om de correcte toepassing ervan te bevorderen;

2. herinnert eraan dat de Unie volgens het subsidiariteitsbeginsel uitsluitend optreedt indien 
en in zoverre de doelstellingen van een geplande maatregel beter kunnen worden 
verwezenlijkt op het niveau van de Unie; is van mening dat vermeld beginsel als 
dynamisch concept veeleer ook een uitbreiding van het optreden van de Unie in het kader 
van haar bevoegdheden dient te kunnen rechtvaardigen;

3. merkt op dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het subsidiariteitsbeginsel zelf 
en de effectbeoordeling ervan, aangezien het hier gaat om verschillende concepten met 
verschillende vraagstukken, waarbij de effectbeoordeling "materiaal" voor de 
subsidiariteitscontrole aan het licht kan brengen;

4. brengt naar voren dat dient te worden nagegaan of het geringe aantal formele, 
onderbouwde standpunten van de nationale parlementen betreffende de subsidiariteit van 
een maatregel, 34 in 2010, toegeschreven kan worden aan het feit dat het 
subsidiariteitsbeginsel overal wordt nageleefd, dan wel aan het feit dat de nationale 
parlementen niet in staat zijn dit beginsel te doen gelden op grond van ontbrekende 
middelen; acht een analyse door de Europese Commissie wenselijk; 

5. stelt vast dat in de beschouwde periode slechts op één arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie betreffende evenredigheid en subsidiariteit is gewezen (in verband met 
"roaming" bij mobiele telefonie), omdat de prijzen ter bescherming van de eindverbruiker 
begrensd dienden te worden en deze doelstelling het beste kon worden verwezenlijkt op 
het niveau van de Unie;

6. maakt uit de in het verslag onderzochte gevallen van regelgevingsprocedures waarin 
bezorgdheid werd geuit over subsidiariteit, op dat in het politieke proces geen strikt 
onderscheid kan worden gemaakt tussen argumenten inzake subsidiariteit enerzijds en 
algemene inhoudelijke overwegingen en overwegingen betreffende de doelmatigheid 
anderzijds.


