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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. odporúča v záujme riadneho uplatňovania náležite upozorniť zákonodarné orgány na 
usmernenia o kontrole zásad subsidiarity a proporcionality, ktoré obsahuje protokol č. 30 
k Amsterdamskej zmluve o uplatňovaní týchto zásad;

2. pripomína, že podľa zásady subsidiarity koná Únia iba v prípade, že ciele plánovaného 
opatrenia možno v dostatočnej miere a vzhľadom na jeho rozsah lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie; zastáva názor, že touto zásadou ako dynamickou koncepciou možno navyše 
odôvodniť aj rozšírenie činnosti Únie v rámci jej právomocí;

3. pripomína, že by sa malo rozlišovať medzi posúdením vplyvu a zásadou subsidiarity, 
pretože ide o rozličné koncepcie týkajúce sa rôznych otázok, pričom posúdenie vplyvu 
môže prispieť k odhaleniu problémov relevantných pre kontrolu subsidiarity;

4. považuje za vhodné zaoberať sa problémom, či nízky počet formálnych odôvodnených 
stanovísk národných parlamentov k subsidiarite určitého opatrenia – 34 v roku 2010 –
treba pripísať tomu, že zásadu subsidiarity dodržiavajú všetky zúčastnené strany, alebo 
tomu, že národné parlamenty v dôsledku chýbajúcich kapacít nedokážu túto zásadu 
vykonávať; žiada o analýzu zo strany Európskej komisie;

5. konštatuje, že v čase, na ktorý sa vzťahuje správa, Súdny dvor EÚ vyhlásil iba jeden 
rozsudok o zásadách proporcionality a subsidiarity („roaming“ pri mobilnom 
telefonovaní) a odpoveď vo veci porušenia týchto dvoch zásad bola záporná, pretože 
obmedzenie cien je nevyhnutné pre ochranu konečného spotrebiteľa a tento cieľ možno 
najlepšie vykonať na úrovni Únie;

6. usudzuje na základe prípadov legislatívneho postupu skúmaných v správe, v ktorých boli 
vyjadrené pochybnosti v súvislosti so subsidiaritou, že v rámci procesu tvorby politiky 
nemožno jasne rozlišovať medzi argumentmi týkajúcimi sa subsidiarity a všeobecnými 
úvahami o vecnosti a účelnosti.


