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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet föreslår att man på lämpligt sätt ska erinra de organ som deltar i 
lagstiftningsarbetet om de riktlinjer i protokoll nr 30 till Amsterdamfördraget om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som gäller kontroll av 
tillämpningen av dessa principer, för att på så sätt främja korrekt tillämpning.

2. Europaparlamentet påminner om att unionen enligt subsidiaritetsprincipen ska vidta en 
åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden bättre kan uppnås 
på unionsnivå. Parlamentet anser att denna princip som dynamiskt koncept också ska 
kunna rättfärdiga en utvidgning av unionens verksamhet inom ramen för dess 
befogenheter.

3. Europaparlamentet påpekar att man bör skilja på konsekvensbedömning och 
subsidiaritetsprincip eftersom det handlar om olika begrepp förknippade med olika 
frågor. Dock kan konsekvensbedömningen lyfta fram ”material” som kan användas i 
subsidiaritetsanalysen.

4. Europaparlamentet finner det lämpligt att undersöka frågan om huruvida det ringa antalet 
yttranden från nationella parlament om en åtgärds förenlighet med subsidiaritetsprincipen 
(34 yttranden år 2010) kan hänföras till att subsidiaritetsprincipen iakttas överallt eller till 
att de nationella parlamenten inte förmår kontrollera efterlevnaden av principen på grund 
av bristande resurser. Parlamentet ser det som önskvärt att kommissionen analyserar 
denna fråga.

5. Europaparlamentet konstaterar att EU-domstolen under den period som rapporten 
omfattar yttrat sig om proportionalitet och subsidiaritet bara i ett fall (roaming i samband 
med mobil telefoni) och då fann att de båda principerna inte hade åsidosatts, eftersom ett 
pristak för de avgifter som tas ut av slutkonsumenterna är nödvändigt för att skydda dem 
och eftersom detta mål bäst kan uppnås på unionsnivå.

6. Baserat på de lagstiftningsärenden som undersökts i rapporten, där det framkommit 
synpunkter avseende tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, drar Europaparlamentet 
slutsatsen att det i den politiska processen inte går att dra en tydlig skiljelinje mellan 
argument baserade på subsidiaritetsprincipen och allmänna överväganden om sakinnehåll 
och lämplighet.


