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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sugere que se chame a atenção das autoridades legislativas, de forma adequada, para as 
orientações contidas no 30.º Protocolo do Tratado de Amesterdão relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, as quais regem a apreciação desses 
princípios, para que sejam devidamente aplicadas;

2. Recorda que, segundo o princípio da subsidiariedade, a União apenas intervém se e na 
medida em que os objetivos de uma ação prevista possam ser melhor alcançados ao nível 
da União; considera que o referido princípio, enquanto conceito dinâmico, deve poder 
também, contudo, justificar um alargamento da atividade da União no quadro das suas 
competências;

3. Salienta que é necessário distinguir entre avaliação de impacto e princípio de 
subsidiariedade, uma vez que se trata de conceitos diferentes que colocam questões 
diferentes, sendo certo que a avaliação de impacto pode fornecer «material» para a 
apreciação da subsidiariedade;

4. Considera conveniente investigar se o número reduzido de pareceres formais 
fundamentados de parlamentos nacionais sobre a subsidiariedade de uma ação – 34 no 
ano de 2010 – se prende com o facto de o princípio de subsidiariedade ser, em geral, 
respeitado, ou se os parlamentos nacionais não dispõem dos recursos suficientes para 
averiguar se assim é; considera desejável que a Comissão Europeia analise a questão;

5. Constata que, durante o período de referência, o Tribunal de Justiça Europeu apenas 
proferiu um acórdão relativo à proporcionalidade e subsidiariedade («Roaming» na 
telefonia móvel), no qual considera que não há violação destes princípios, uma vez que, 
para proteger o consumidor final, se tornava necessário limitar os preços que lhe eram 
cobrados, e esse objetivo seria melhor alcançado ao nível da União;

6. Deduz, tendo em consideração os casos de processos legislativos analisados no relatório 
nos quais surgiram reservas relacionadas com a subsidiariedade, que não é possível 
traçar, no processo político, uma distinção clara entre os argumentos de subsidiariedade e 
as considerações gerais de adequação e utilidade.


