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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. predlaga, da se zakonodajne organe na primeren način spomni na smernice za preverjanje 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti iz Protokola št. 30 k Amsterdamski pogodbi o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, da se spodbudi njihova pravilna uporaba;

2. opozarja, da v skladu z načelom subsidiarnosti Unija ukrepa samo, če in kolikor je cilje 
načrtovanega ukrepa mogoče bolje uresničiti na ravni Unije; vendar meni, da bi navedeno 
načelo kot dinamičen koncept lahko tudi upravičilo širitev dejavnosti Unije v okviru 
njenih pooblastil;

3. opozarja, da bi bilo treba razlikovati med oceno učinka in načelom subsidiarnosti, saj gre 
za različna koncepta, ki odgovarjata na različni vprašanji, pri čemer ocena učinka lahko 
spodbudi nastanek „gradiva“ za preverjanje subsidiarnosti;

4. meni, da je primerno obravnavati vprašanje, ali je majhno število formalnih utemeljenih 
mnenj nacionalnih parlamentov o subsidiarnosti ukrepov, ki jih je bilo leta 2010 34, 
posledica vsestranskega spoštovanja načela subsidiarnosti ali dejstva, da nacionalni 
parlamenti zaradi manjkajočih virov ne obvladujejo uveljavljanja tega načela; si želi, da 
bi Evropska komisija analizirala stanje;

5. ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v času poročanja izdalo samo eno sodbo o 
sorazmernosti in subsidiarnosti („gostovanje“ v mobilni telefoniji) in zanikalo eno kršitev 
obeh načel, ker naj bi bila omejitev cen za končnega uporabnika potrebna za njegovo 
zaščito in naj bi bilo tudi ta cilj mogoče najbolje uresničiti na ravni Unije;

6. na podlagi primerov zakonodajnih postopkov, preiskovanih v poročilu, v katerih so bili 
izraženi pomisleki glede upoštevanja načela subsidiarnosti, sklepa, da v politiki ni 
mogoče strogo razlikovati med utemeljitvami glede subsidiarnosti ter splošnimi stvarnimi 
preudarki in preudarki o smotrnosti.


