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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλλει τον αποτελεσματικότερο 
συντονισμό των πολιτικών σε μια σειρά τομέων, συγχρόνως δε απαιτείται μια σαφής 
κατανόηση της κατανομής αρμοδιοτήτων στο ενωσιακό σύστημα πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και η λήψη αποφάσεων στο καταλληλότερο επίπεδο και με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους πολίτες·

2. επαναλαμβάνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που είναι 
κατοχυρωμένες στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 
πρωτόκολλο αριθ. 2, έχουν γενικό και θεμελιώδη χαρακτήρα και δεσμεύουν τα όργανα 
κατά την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων τους, με μοναδική εξαίρεση το γεγονός ότι η 
αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται στους περιορισμένους τομείς που εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών επιδεικνύουν αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για την ορθή εφαρμογή των αρχών αυτών από τα όργανα της Ένωσης· αυτό 
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέλαβε, το 2011, 77 
αιτιολογημένες γνώμες που περιείχαν μομφή ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν ήταν 
συμβατό με την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και 523 επιπλέον υπομνήματα, στα 
οποία επικρινόταν μεταξύ άλλων το γεγονός της μη τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας· τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2010 ανήλθαν σε 41 και 299 αντιστοίχως·

4. υπογραμμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας συνιστά μια πολιτική κατευθυντήρια 
γραμμή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό επίπεδο· εκφράζει συνεπώς τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, δεν υφίσταται 
δυνατότητα δικαστικής επιβολής της εν λόγω αρχής·

5. επισημαίνει εξάλλου ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει, δυνάμει των 
Συνθηκών, αρμοδιότητα σε περίπτωση «παραβίασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε 
κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους" και ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
συγκαταλέγονται μεταξύ των κανόνων αυτών· σημειώνει ότι ο δικαστικός έλεγχος του 
κύρους των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης περιλαμβάνει συνεπώς και την τήρηση 
των εν λόγω αρχών·

6. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, όταν πρόκειται να ελεγχθεί η τήρηση των αρχών αυτών σε 
συνάρτηση με περίπλοκες οικονομικές καταστάσεις, το Δικαστήριο περιορίζεται να 
ελέγξει, όσον αφορά συγκεκριμένη δράση, τους λόγους εκείνους που εκτίθενται στις 
αιτιολογικές σκέψεις και την αιτιολογική έκθεση της σχετικής νομοθετικής πράξης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμότητα ενός μέτρου που εγκρίθηκε στο πλαίσιο αυτό, 
μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο εάν το μέτρο είναι προδήλως ακατάλληλο σε σχέση με τον 
επιδιωκόμενο από τα αρμόδια όργανα στόχο·
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7. διαπιστώνει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στις Συνθήκες, επιτρέπει 
στην Ένωση να δράσει «μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη», 
πράγμα που σημαίνει ότι ο «έλεγχος της επικουρικότητας» συνεπάγεται σε ορισμένο 
βαθμό και ένα «έλεγχο της αναλογικότητας», γεγονός που υποδηλώνει τη λειτουργική 
συνάφεια των δύο αυτών αρχών·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε το 2011 μόνο ένα μικρό 
αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτήσεων (32 σε σύνολο 12.000 και πλέον), οι οποίες 
αφορούσαν ζητήματα σχετικά με την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και προτρέπει τα μέλη του να προβαίνουν σε μεγαλύτερη χρήση του εν 
λόγω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου·

9. εξαίρει το γεγονός ότι το 2011 η Επιτροπή παρέλαβε 64 αιτιολογημένες γνώμες κατά την 
έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, πράγμα που αποτελεί σημαντική αύξηση σε 
σύγκριση με το 2010· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε, για 
κάποια πρόταση της Επιτροπής, ένας επαρκής αριθμός αιτιολογημένων γνωμών, ούτως 
ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες της «κίτρινης ή πορτοκαλί κάρτας» σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο αυτό· 

10. επισημαίνει ότι, σε κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, εντείνεται η 
ανησυχία για το γεγονός ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεμβαίνουν σε 
υπερβολικά μεγάλο αριθμό εσωτερικών τους υποθέσεων.


