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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že hospodářská a finanční krize sice vyžaduje lepší koordinaci politik 
v řadě oblastí, nicméně stejně nezbytné je zachovat jasnou představu o rozdělení 
pravomocí v systému víceúrovňové správy Evropské unie a rozhodnutí přijímat na 
nejvhodnější úrovni a co nejblíže občanům;

2. opakuje, že zásady subsidiarity a proporcionality, zakotvené v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii a v protokolu č. 2, mají všeobecnou a základní povahu a jsou závazné pro 
veškerou činnost institucí, s jedinou výjimkou, a to, že zásada subsidiarity neplatí 
v několika málo oblastech, které spadají do výlučné pravomoci Unie;

3. vítá skutečnost, že parlamenty členských států projevují stále větší zájem o to, aby orgány 
Evropské unie tyto zásady řádně uplatňovaly; dokladem toho je skutečnost, že v roce 2011
Evropský parlament obdržel 77 odůvodněných stanovisek s tvrzením, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, a 523 dalších příspěvků, které 
kriticky hodnotily mimo jiné nedodržení zásady proporcionality, přičemž v roce 2010 
tento počet činil 41 a 299;

4. zdůrazňuje, že zásada subsidiarity představuje politický směr pro výkon pravomocí na 
úrovni Unie; s politováním konstatuje, že v rámci tohoto systému tudíž nelze dodržování 
zásady vymáhat soudně;

5. na druhou stranu poukazuje na to, že Soudní dvůr Evropské unie je na základě smluv 
příslušný rozhodovat ve věcech „porušení Smluv nebo jakéhokoli právního předpisu 
týkajícího se jejich provádění“ a že podle Smlouvy o Evropské unii k nim patří i zásada 
subsidiarity a proporcionality; konstatuje, že soudní přezkum platnosti aktů Unie se tedy
vztahuje i na dodržování těchto zásad;

6. zdůrazňuje však, že zkoumá-li Soudní dvůr dodržování těchto zásad s ohledem na složité 
hospodářské situace, omezuje přezkum důvodů vedoucích k přijetí opatření na důvody 
uvedené v bodech odůvodnění a ve vysvětlujícím prohlášení daného aktu, neboť legalitu
opatření přijatého za těchto okolností lze napadnout, pouze pokud je toto opatření zjevně 
nepřiměřené ve vztahu k cíli, jejž příslušné orgány zamýšlí sledovat;

7. poznamenává, že podle Smluv zásada subsidiarity povoluje činnost Unie „pouze tehdy 
a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými 
státy“, což znamená, že „kontrola dodržování zásady subsidiarity“ s sebou do jisté míry 
nese rovněž „kontrolu dodržování zásady proporcionality“ a že obě zásady se funkčně
doplňují;

8. lituje, že v roce 2011 obdržela Komise velmi nízký počet parlamentních otázek, které se 
týkaly dodržování zásad subsidiarity a proporcionality (32 z více než 12 000), a vybízí
poslance, aby tento nástroj parlamentní kontroly více využívali;
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9. zdůrazňuje skutečnost, že v roce 2011 obdržela Komise 64 odůvodněných stanovisek ve 
smyslu protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, což je v porovnání 
s rokem 2010 značný nárůst; upozorňuje však na skutečnost, že u žádného návrhu Komise
se nesešel dostatečný počet odůvodněných stanovisek na to, aby byl v rámci protokolu 
zahájen postup udělení „žluté nebo oranžové karty“;

10. poukazuje na to, že v některých členských státech, jako je Spojené království
a Nizozemsko, rostou obavy z toho, že orgány Evropské unie zasahují do příliš mnoha 
domácích otázek.


